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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 967, DE 2005
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Pedro Américo para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de dezembro de 2004, que outorga
concessão à Fundação Pedro Américo para executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SEÇÃO I
SUMÁRIO
1 – ATA DA 264ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 27 DE SETEMBRO DE 2005
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente

Nº 56/05 – Do Senhor Deputado Sérgio Miranda, comunicando sua ﬁliação ao Partido Democrático Trabalhista – PDT. .....................................

47063

COMUNICAÇÃO
Do Senhor Deputado Alfonso Hamm, comunicando que aceita assumir o mandato parlamentar.
Do Senhor Deputado Maurício Quintella
Lessa, comunicando reassunção ao mandato
parlamentar. ......................................................

OFÍCIOS
Nº 237/05 – Do Senhor Deputado Carlos
Mota, comunicando sua desﬁliação do Partido Liberal – PL nº nº e sua ﬁliação ao Partido Socialista
Brasileiro – PSB.....................................................

47058

Nº 933/05 – Do Senhor Deputado João Paulo
Gomes da Silva, comunicando sua desﬁliação do
Partido Liberal – PL nº nº e sua ﬁliação ao Partido
Socialista Brasileiro – PSB. ...................................

47061

Nº 753/05 – Do Senhor Deputado Leonardo
Vilela, comunicando a reassunção ao mandato parlamentar. ................................................................

47061

Nº 139/05 – Do Senhor Deputado Pedro Irujo,
comunicando sua ﬁliação ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB. ...........................

47062

47066

47066

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 263/2005 – Do Senhor Robson Tuma
– Regulamenta os procedimentos a serem adotados em Comissão de Sindicância, instrumento
disponível ao exercício da função de correição
prevista no parágrafo único do art. 267 do Regimento Interno. ...................................................
SESSÃO SOLENE DE 27-9-2005
IV – Homenagem
Homenagem à Cidade de Goiás..................
PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Composição da Mesa Diretora dos trabalhos. Homenagem à Cidade de Goiás, antiga capital do Estado
de Goiás. ...............................................................

47068

47068

47068

47052

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oradores: SERGIO CAIADO (PP – GO),
LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO), RUBENS
OTONI (PT – GO), RONALDO CAIADO (PFL
– GO), PEDRO CANEDO (PP – GO), PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB – GO), REINALDO BETÃO (PL – RJ), PASTOR REINALDO
(PTB – RS). ......................................................
PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Agradecimento aos convidados e Parlamentares presentes.
V – Encerramento
2 – ATA DA 265ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 27 DE SETEMBRO DE 2005
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 27-9-2005
IV – Pequeno Expediente
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Presença de Prefeitos em Brasília reivindicando reforma tributária. Considerações sobre a eleição para
o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.
Imediata aprovação pela Casa de proposições sobre a reforma política.............................................
GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE) – Apoio
aos Prefeitos do Brasil nas suas reivindicações.
Correspondência do Vereador Joaquim Rodrigues
Júnior sobre ampliação do efetivo das Polícias Militar e Civil do Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco. Pedido às autoridades
competentes para atendimento ao pleito do edil. ..
JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem)
– Estado de insolvência das municipalidades do
Estado de Goiás. Apoio da Casa à mobilização dos
Prefeitos Municipais brasileiros. ............................
REINALDO BETÃO (PL – RJ) – Apreço da
população pernambucana pelo Deputado Inocêncio Oliveira. Comemoração do 60º aniversário de
fundação do Colégio Casimiro de Abreu, no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Transcurso do Dia Mundial do Turismo. Importância
do setor como fonte de geração de emprego e renda. Desenvolvimento da siderurgia ﬂuminense. ....
ROBERTO GOUVEIA (PT – SP) – Aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, do Projeto de Lei Complementar nº 1,
de 2003, sobre regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 acerca de destinação de receitas da
União, dos Estados e dos Municípios para o setor
de saúde. Importância de aprovação da matéria
pela Câmara dos Deputados. ................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Compromisso regimental e posse do Deputado Afonso
Hamm. ...................................................................
TARCISIO ZIMMERMANN (PT – RS) – Manifestação de boas-vindas ao Deputado Afonso

47069
47079

47084

47085

47086

47086

47087

47088

Setembro de 2005

Hamm. Apresentação, na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, de anteprojeto
de substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.528, de 1989,
relativo à organização sindical...............................
CARLOS NADER (PL – RJ) – Punição dos
responsáveis pela manipulação de resultados de
jogos de futebol no País. ......................................
BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB) –
Relevância das ações desenvolvidas pelo Banco
do Nordeste do Brasil em benefício da população
nordestina. Ilações do Mapa da Exclusão Social
no Brasil: radiograﬁa de um país assimetricamente pobre, de autoria do Prof. José de Jesus Sousa
Lemos, da Universidade Federal do Ceará. ..........
FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela ordem)
– Manifestação de boas-vindas ao Deputado Afonso
Hamm. Conﬁança na atuação do Parlamentar em
prol do agronegócio brasileiro................................
NILTON BAIANO (PP – ES) – Apoio ao disposto no Manifesto Municipalista. .........................
VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) – Realização do 1º Seminário de Combate à Pirataria e da
2ª Mostra de Ações contra a Pirataria e Apresentação
de Produtos Pirateados, nas dependências da Casa.
Oportunidade do resgate da credibilidade do Poder
Legislativo com a eleição do novo Presidente da Casa.
Apoio à candidatura do Deputado Aldo Rebelo para
a Presidência da Câmara dos Deputados.................
ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR) – Realização da 2ª Feira Nacional da Agricultura Familiar
e Reforma Agrária, em Brasília, Distrito Federal. ..
CELCITA PINHEIRO (PFL – MT) – Transcurso
do Dia Nacional do Idoso.......................................
EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Transcurso
do Dia Nacional do Idoso. Apoio à candidatura do Deputado Aldo Rebelo para o cargo de Presidente da Casa.
Importância da venda de títulos públicos nacionais no
mercado internacional. Despropósito de conﬂitos corporativos para aprovação da Medida Provisória nº 258,
de 2005, sobre a Administração Tributária Federal......
ADELOR VIEIRA (PMDB – SC) – Apresentação
do Projeto de Lei nº 5.948, de 2005, sobre o impedimento de doação de bens à administração pública por
pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à ﬁscalização...
MARCO MAIA (PT – RS) – Postura antidemocrática da desﬁliação de Parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Perspectiva de avanço na
estrutura tributária do País com a aprovação da
Medida Provisória nº 258, de 2005. Necessidade
da incorporação, pelo Relator da matéria, de sugestões feitas por entidades representativas dos
servidores, pela sociedade e pelos Deputados. ...
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso
aos visitantes sobre a proibição de manifestações
das galerias. .........................................................
LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem) – Associação ao pronunciamento do Deputado Marco

47088

47089

47090

47091
47091

47092

47093
47094

47094

47095

47095

47097

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maia. Contrariedade à exclusão de técnicos da Receita Federal do texto da Medida Provisória nº 258,
de 2005, sobre a Administração Tributária Federal.
Artigo A integração do bom senso, do Ministro Ciro
Gomes, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. .
LINCOLN PORTELA (PL – MG) – Homenagem aos voluntários brasileiros. ............................
ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ) – Solicitação à Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff, de empenho na
concessão de reajuste nos soldos dos militares. .
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presença no plenário do Prefeito Flávio Botelho Leal, do
Município de Joaima, Estado de Minas Gerais. ....
LEONARDO MONTEIRO (PT – MG) – Transcurso do Dia do Idoso. Importância de aprovação do
Estatuto do Idoso. Artigo Por que ﬁcar no PT, do teólogo Leonardo Boff, publicado pelo jornal O Tempo,
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais..............
ZÉ GERALDO (PT – PA) – Presença no País
de familiares da Missionária Dorothy Stang, para
realização de gestões junto à Justiça brasileira
com vistas à federalização do processo contra os
acusados pelo assassinato da religiosa. Implementação, pelo Governo Federal, da reforma agrária no
Município de Anapu, Estado do Pará. ...................
CHICO ALENCAR (PT – RJ) – Esclarecimento sobre os motivos da desﬁliação do orador dos
quadros do Partido dos Trabalhadores. ................
MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela ordem)
– Mobilização de Prefeitos Municipais pela ampliação
dos recursos destinados ao Fundo de Participação dos
Municípios – FPM, em Brasília, Distrito Federal. ........
AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem) – Assunção do mandato parlamentar pelo orador. Linhas de
atuação do Parlamentar na Câmara dos Deputados.
CARLOS DUNGA (PTB – PB) – Restabelecimento do diálogo entre o Governo Federal e
servidores das universidades públicas em greve.
Diﬁculdades ﬁnanceiras dos Municípios brasileiros.
Expectativa dos produtores rurais de aprovação de
medida provisória sobre o reﬁnanciamento de suas
dívidas junto a bancos oﬁciais. Apelo à Direção do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
– DNOCS para abertura das comportas da Barragem
Epitácio Pessoa, no Município de Boqueirão. Nota
do órgão sobre a constatação de irregularidades em
obras federais pelo Tribunal de Contas da União. ..
WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem)
– Solidariedade ao Bispo D. Luiz Flávio Cappio, da
Diocese de Barra, Estado da Bahia, em greve de
fome contra a implementação do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. ..............
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Necessidade de desobstrução da pauta de votações da Casa. .
CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Solicitação
à Presidência de informações sobre a desobstru-

47097
47098

47099

47100

47100

47101

47101

47105

47105

47105

47107
47107

Quarta-feira 28

ção da pauta. Transcurso do 247º aniversário de
emancipação político-administrativa do Município
de Camaçari, Estado da Bahia. .............................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta
ao Deputado Cláudio Cajado. ...............................
ROBÉRIO NUNES (PFL – BA) – Irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União
na administração do Município de Boquira, Estado da
Bahia. .........................................................................
WALTER BARELLI (PSDB – SP) – Elevado índice
de desemprego entre os jovens brasileiros. Importância de aprovação do projeto de lei sobre a dispensa de
empregados de convocações para o serviço militar....
ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela ordem) – Denúncia de violação de computadores da oradora........
VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem) – Razão da
presença de Prefeitos Municipais em Brasília, Distrito
Federal. Conclamação aos Chefes de Poderes Executivos Municipais para realização do recadastramento
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Tutorial e instituição do Programa Escola de Fábrica. Elogio à política desenvolvida pelo Ministério da
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do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
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do orçamento impositivo. ......................................
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e Prefeitos Municipais. Pedido à Mesa Diretora de
providências acerca do fato. .................................
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– Solidariedade ao Deputado Jovair Arantes. Visita do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel
Rossetto, e da Secretária Especial de Políticas para
a Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro,
ao Estado de Mato Grosso do Sul. .......................
CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela ordem)
– Solidariedade à bancada de Goiás, em especial
ao Deputado Jovair Arantes. Diﬁculdades ﬁnanceiras
enfrentadas pelos Municípios da região do Cariri,
Estado da Paraíba. ................................................
ZICO BRONZEADO (PT – AC. Pela ordem)
– Agressão física praticada por agentes de segurança do Senado Federal contra o Deputado Jovair
Arantes. .................................................................
THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT. Pela
ordem) – Transcurso do Dia do Idoso. Papel do Estatuto do Idoso como fator de inclusão social das
pessoas da terceira idade. ....................................
ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem) – Protesto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra – MST contra a morosidade na implementação
da reforma agrária. ................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela ordem) – Inexistência de motivos para comemorações
no Dia do Idoso. Desrespeito do Estatuto do Idoso
pela sociedade brasileira. Necessidade de ações
do Poder Legislativo em defesa das pessoas da
terceira idade. ........................................................
COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem)
– Solicitação de início da Ordem do Dia................
PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Resposta ao Deputado Colbert Martins. ............
LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela ordem) – Urgente inclusão na pauta da proposta de
reforma eleitoral, oriunda do Senado Federal. ......
ZÉ LIMA (PP – PA. Pela ordem) – Reﬂexos
negativos da política econômica adotada pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. ............................
JOÃO MAGNO (PT – MG. Pela ordem) – Urgente inclusão da proposta de reforma eleitoral na
pauta de votações. ................................................
DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem) – Necessidade de regularização e ﬁscalização do funcionamento de emissoras de rádios comunitárias
no País...................................................................
Apresentação de proposições: MÁRIO ASSAD JÚNIOR−PRESIDENTE DA CVT, GERALDO
RESENDE, LUCIANO ZICA, BARBOSA NETO, LUIZ
COUTO, EDUARDO VALVERDE, LEONARDO MONTEIRO, WALTER BARELLI, WASNY DE ROURE,
CARLOS NADER, PERPÉTUA ALMEIDA, CARLOS
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NADER, BERNARDO ARISTON, CARLOS NADER,
LUIZ CARLOS HAULY, CARLOS NADER, JAMIL MURAD, FERNANDO DE FABINHO, ANDRÉ FIGUEIREDO, MAURO BENEVIDES, MAURÍCIO RABELO,
CHICO SARDELLI, COLBERT MARTINS...............
VI – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
de requerimento de inversão da pauta. .................
RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem) – Inexistência de acordo para votação do
requerimento. ....................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação,
em turno único, da Medida Provisória nº 255-A, de
2005, que prorroga o prazo para opção pelo regime
de Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa
Física dos participantes de planos de benefícios e
dá outras providências...........................................
Votação de requerimento de retirada da medida provisória da pauta. .......................................
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RONALDO DIMAS
(PSDB – TO), COLBERT MARTINS (PPS – BA)...
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aprovação do requerimento contra o voto do PPS. ..........
Encerramento da Ordem do Dia. .................
JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem)
– Necessidade de implementação de política de
saúde pública para a terceira idade no País, em face
do crescente envelhecimento da população brasileira. Lançamento, pelo Ministro do Desenvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto, do Plano Safra para a
Agricultura Familiar no Estado de Mato Grosso do
Sul. Visita, ao Estado, da Ministra Matilde Ribeiro,
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial. ..............................................
LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela ordem)
– Destaque obtido por políticos e escritores do Estado de Minas Gerais. Desempenho do Governador
Aécio Neves. .........................................................
ZICO BRONZEADO (PT – AC. Pela ordem)
– Prejuízos ambientais e socioeconômicos decorrentes da seca no Estado do Acre. Críticas às políticas de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável dos Governadores Ivo Cassol,
do Estado de Rondônia, e Blairo Maggi, do Estado
de Mato Grosso. ....................................................
GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem)
– Presença no plenário do Prefeito Danúncio Silva
e do Vice-Prefeito Maurício Batistella, do Município
de São Domingos, Estado de Santa Catarina. .....
FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela ordem)
– Manifesto Municipalista, reivindicativo da implementação de política tributária favorável aos Municípios brasileiros. ...................................................
LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem) – Transcurso do 70º aniversário de fundação da Rádio Tupi.
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LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem) – Matéria O outro lado do sonho, da jornalista Phydia de
Athayde, sobre o assédio sexual a adolescentes em
escolas de futebol e clubes esportivos, publicada
pela revista CartaCapital. .....................................
BABÁ (Sem Partido – PA. Pela ordem) – Apresentação de pedido de registro do Partido Socialismo e Liberdade – P-SOL. .....................................
JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Pela ordem) – Apoio
às reivindicações de Prefeitos pela implementação
de política tributária favorável aos Municípios brasileiros. Solidariedade ao Bispo da Diocese de Barra,
Estado da Bahia, em greve de fome contra o Projeto
de Transposição de Águas do Rio São Francisco.
Artigo Transposição: uma análise de controvérsias,
de Theophilo Ottoni Filho. ......................................
SARNEY FILHO (PV – MA. Como Líder) – Protesto contra ato do Governador do Estado do Maranhão, José Reinaldo, relativo à substituição da segurança pessoal do Vice-Governador, Jurandir Filho....
PAULO FEIJÓ (PSDB, RJ – Pela ordem) –
Declaração de voto favorável ao candidato à Presidência da Casa Deputado José Thomaz Nonô.
Desgaste da imagem do Congresso Nacional perante a opinião pública...........................................
NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem)
– Artigo do teólogo Leonardo Boff sobre a necessidade de permanência de membros do Partido dos
Trabalhadores nessa agremiação partidária. ........
MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela ordem)
– Homenagem póstuma ao ex-Deputado Estadual
paranaense Erondy Silvério...................................
BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela ordem)
– Apoio ao Manifesto Municipalista, apresentado em
Brasília, Distrito Federal, por Prefeitos Municipais. ...
FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. Pela
ordem) – Inoportunidade da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de
Roraima. .............................................................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela
ordem) – Solicitação à Presidência de concessão
da palavra ao orador após o pronunciamento do
Deputado Júlio Cesar. ...........................................
JÚLIO CESAR (PFL – PI. Pela ordem) – Apoio
à transcrição do Manifesto Municipalista, de autoria
da Confederação Nacional de Municípios. Omissão
do Governo Federal na atualização dos dados sobre
a arrecadação de tributos. Urgência na votação da
proposta de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios em 1%....................................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. como
Líder) – Alerta aos Parlamentares sobre a escolha
do novo Presidente da Câmara dos Deputados.
Discordância com o posicionamento do cientista
político David Fleischer a respeito da instalação das
CPMIs do Mensalão e dos Correios. Ingerência do
Governo petista e do Presidente do Congresso Na-
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cional, Senador Renan Calheiros, nas eleições para
o cargo de Presidente da Casa. Artigo de Claudio
de Moura Castro publicado pela revista Veja. .......
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como Líder) – Considerações sobre o pronunciamento do
Deputado José Carlos Aleluia a respeito das eleições para a Presidência da Câmara dos Deputados.
Defesa da candidatura do Deputado Aldo Rebelo.
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela ordem) – Saudações ao Deputado Henrique Fontana.
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem)
– Considerações sobre o debate com o Deputado
José Carlos Aleluia. ...............................................
ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela ordem)
– Crítica à realização de referendo acerca da proibição
da comercialização de armas de fogo no País. ...........
FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA. Pela ordem)
– Entrevista da Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff, ao jornal
Valor Econômico sobre o projeto de transposição
de águas do Rio São Francisco. Manifesto do Bispo
Luiz Flávio Cappio em favor da revitalização do Rio
São Francisco...........................................................
SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem)
– Considerações acerca da corrupção na arbitragem
de partidas de futebol no País. Defesa da instalação
de CPI sobre o tema..............................................
COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela ordem)
– Contrariedade à possível volta do funcionamento
de bingos no País. .................................................
FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela ordem) – Homenagem póstuma à psiquiatra Nise da
Silveira, ao ensejo do transcurso do centenário de
seu nascimento......................................................
DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Realização, pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, de audiência pública para debate do
Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade
no Trabalho. Persistência da discriminação contra afrodescendentes e mulheres no mercado de trabalho.....
GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem)
– Presença, na Casa, de Prefeitos Municipais do
Estado de Santa Catarina. Discurso proferido pelo
Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, ao ensejo do encontro de Prefeitos.
Defesa do ampliação do repasse de recursos ao
Fundo de Participação dos Municípios..................
VII – Comunicações Parlamentares
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Transcurso do cinqüentenário da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, Estado do Ceará.
EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem) –
Precariedade da malha rodoviária do Estado de
Santa Catarina.......................................................
PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR.
Pela ordem) – Apoio à proposta de aumento no re-
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passe de recursos orçamentários ao Fundo de Participação dos Municípios. Ponderações acerca das
eleições para o cargo de Presidente da Câmara dos
Deputados. Apoio à candidatura do Deputado Luiz
Antônio Fleury. Urgência na apreciação de projeto
de lei do Senado Federal sobre a coibição do abuso
do poder econômico em campanhas eleitorais. ....
NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela ordem) – Alto índice de desemprego em Salvador,
Estado da Bahia. Acerto da instalação de call center
do Banco do Brasil S/A na Capital baiana. Urgência
na apreciação da reforma política. ........................
JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Pela ordem)
– Declaração Uma Vida pela Vida, assinada por
D. Luiz Flávio Cappio, Bispo da Diocese de Barra,
Estado da Bahia. Inoportunidade da proposta de
transposição de águas do Rio São Francisco........
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. Como
Líder) – Apoio à candidatura do Deputado Luiz Antonio
Fleury à Presidência da Câmara dos Deputados. ....
PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Manifestação de boas-vindas à delegação parlamentar do
Quênia presente no plenário. ................................
COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem)
– Transcurso do aniversário natalício do Deputado
José Múcio Monteiro. ............................................
ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Pela ordem)
– Visita do orador aos Municípios de Barra da Estiva e Livramento do Brumado, Estado da Bahia.
Transcurso do aniversário natalício do Deputado
José Múcio Monteiro..............................................
EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem) – Saudação à delegação parlamentar do Quênia, em visita à
Casa. Solidariedade ao Frei Luiz Flávio Cappio, Bispo
da Diocese de Barra, Estado da Bahia, em greve de
fome contra a implementação do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. ......................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pela ordem)
– Defesa da emancipação do Movimento Municipalista Brasileiro. Solidariedade ao Manifesto Municipalista, lançado pela Confederação Nacional de
Municípios, reivindicativo do aumento no repasse de
recursos orçamentários ao Fundo de Participação
dos Municípios. Necessidade de criação, pela Casa,
de Comissão especíﬁca para debate de assuntos
de interesse dos Municípios. .................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela ordem)
– Artigo Caixa 2 do PT do Paraná Pode ser Investigado,
publicado pelo Jornal da Câmara. Possível envolvimento do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo, em atos de corrupção. Ingerência do
Governo petista no Poder Legislativo. Necessidade de
investigação, pela CPMI dos Correios, da denúncia de
existência de caixa dois na campanha eleitoral realizada no Município de Londrina, Estado do Paraná. .......
IVAN RANZOLIN (PFL – SC. Pela ordem)
– Associação ao discurso do Deputado Inocêncio
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Oliveira sobre a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em 1%. ................
NICIAS RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem)
– Instalação, pela Comissão de Minas e Energia, de
grupo de trabalho para elaboração do novo Código
Mineral Brasileiro. ..................................................
FRANCISCO APPIO (PP – RS. Pela ordem)
– Manifestação de pesar pelo falecimento do exPrefeito Protásio Guazzelli, do Município de Vacaria,
Estado do Rio Grande do Sul. ...............................
MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG. Pela
ordem) – Campanha pelo voto favorável à proibição
do comércio de armas de fogo no País. ................
CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO.
Pela ordem) – Manifestação de Prefeitos Municipais
no Congresso Nacional. Defesa de ampliação do
repasse de recursos ao Fundo de Participação dos
Municípios. Declaração de voto favorável à candidatura de José Thomaz Nonô para a Presidência da
Casa. Solidariedade ao Deputado Jovair Arantes,
vítima da agressão física por parte de agentes de
segurança do Congresso Nacional........................
DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Como Líder)
– Ponderações acerca da eleição do novo Presidente da Câmara dos Deputados. Apoio à candidatura
do Deputado José Thomaz Nonô. .........................
LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem) – Ocupação da Usina Hidrelétrica de Campos Novos, entre
os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por
famílias em reivindicação de indenização pela perda
de terras decorrente da construção da barragem. ....
DELEY (PMDB – RJ. Pela ordem) – Transcurso do Dia do Idoso. Importância dos trabalhos
realizados em benefício dos idosos no Município
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Transcurso dos aniversários de fundação dos Municípios
de Resende e Vassouras. Necessidade de rigorosa
investigação, pela Polícia Federal, de irregularidades na arbitragem de jogos de futebol no Brasil. ..
COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem) – Importância da eleição do novo Presidente
da Câmara dos Deputados. Protesto contra o veto
presidencial a dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre o endividamento agrícola. .......
POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela ordem) – Protesto contra o veto presidencial a dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre
o endividamento agrícola.......................................
MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem)
– Perspectiva de instalação, pela PETROBRAS,
de reﬁnaria nos arredores do Porto de Suape, no
Município de Ipojuca, Estado de Pernambuco. Ponderações acerca da eleição do novo Presidente da
Câmara dos Deputados. Apoio à candidatura do
Deputado Aldo Rebelo...........................................
BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. Pela
ordem) – Acerto da outorga, pela Agência Nacional de Águas, de licença para o início das obras
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de transposição de águas do Rio São Francisco.
Contestação a pronunciamentos sobre supostos
danos ambientais aos Estados ribeirinhos. ...........
MAURÍCIO RABELO (PL – TO. Pela ordem)
– Transcurso do Dia Nacional do Idoso. Necessidade
de cumprimento do Estatuto do Idoso. Alocação de
recursos orçamentários para a aquisição de unidades móveis de saúde destinadas à locomoção de
idosos no Estado do Tocantins. .............................
LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. Discurso
retirado pelo orador para revisão.) – Anúncio de audiência com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
para debate do estado de conservação das rodovias
brasileiras, especialmente no Estado da Bahia. ............
HUMBERTO MICHILES (PL – AM. Pela ordem)
– Transcurso do Dia do Idoso. Descumprimento do Estatuto do Idoso. Importância da eleição do novo Presidente da Câmara dos Deputados para o resgate da
credibilidade da instituição perante a sociedade..........
ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem) – Lançamento do Programa Escola de Fábrica, em Londrina, Estado do Paraná. Expectativa quanto à eleição
do novo Presidente da Câmara dos Deputados. .....
PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. Pela
ordem) – Descumprimento do Orçamento Geral
da União no tocante aos investimentos nas áreas
de saneamento básico e infra-estrutura. Defesa de
implantação do orçamento impositivo. ..................
ALMIR MOURA (PMDB – RJ. Pela ordem) – Considerações sobre as denúncias de irregularidades na
arbitragem de futebol. Atuação suspeita dos comentaristas de arbitragem de emissoras de televisão. ..........
ORLANDO DESCONSI (PT – RS. Pela ordem) – Agradecimento ao Ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, e ao Secretário Nacional
de Defesa Civil, Jorge Pimentel, pelo aporte de recursos e combate aos efeitos da seca nos Estados
da Região Sul. Urgente necessidade de votação
da Medida Provisória nº 257, de 2005, sobre o
tema. ...................................................................
ADEMIR CAMILO (PL – MG. Pela ordem)
– Concessão de audiência pública pelo Ministro
dos Transportes, Alfredo Nascimento, a Prefeitos
Municipais da região do Baixo Jequitinhonha,
Estado de Minas Gerais. Expectativa de apreciação pela Casa da Medida Provisória nº 257,
de 2005. .........................................................
MARIA HELENA (PPS – RR. Pela ordem)
– Necessidade de elaboração de lei permitidora da
exploração econômica, em favor de comunidades
pobres, de castanheiras mortas na região amazônica. Incêndio criminoso ocorrido nas instalações da
Missão Surumu na reserva indígena Raposa Serra
do Sol, Estado de Roraima....................................
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB – SP. Pela ordem) – Liberação de recursos provenientes de emendas orçamentárias
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apresentadas por Parlamentares da base aliada
do Governo........................................................
VIII – Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem)
NO PERÍODO DESTINADO A COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 201, REALIZADA
EM 9 DE AGOSTO DE 2005 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO: Gravidade da crise
política brasileira. Inoportunidade de apreciação
da proposta de reforma política. Sugestões para
aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. .
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem) NO
PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 207, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2005 – RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO: Presença em plenário de Parlamentares
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, em
protesto contra a cobrança da assinatura básica da
telefonia ﬁxa. Necessidade de pronunciamento do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os recentes escândalos de corrupção no Governo Federal..
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA) NA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 245, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE
2005 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO: Transcurso do 15º aniversário de criação do
Código de Defesa do Consumidor.........................
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COMISSÕES
47185

3 – ATAS
a) Comissão de Finanças e Tributação, 27ª
Runião (Ordinária) em 31-8-05 e 28ª Reunião (Ordinária) em 14-9-05. ..............................................

47199

4 – DESIGNAÇÃO
a) Comissão de Seguridade Social e Família,
em 27-9-05. ...........................................................

47206

SEÇÃO II
47196

5 – ATAS DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR – *19ª Reunião (Ordinária)
em 30-6-05, *20ª Reunião (Ordinária) em 5-7-05, *21ª
Reunião (Ordinária) em 6-7-05, *22ª Reunião (Ordinária)
em 13-7-05, e *23ª Reunião (Ordinária) em 20-7-05...
* Atas com notas taquigráﬁcas.
6 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Miguel Gerônimo da Nóbrega
Netto. .....................................................................
b) Nomear: Adalberto Amorim, Ana Leonor,
Janaína Elisa Pombinho Nogueira, Marcos Farias
de Carvalho. ..........................................................
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47404

47404

7 – MESA
8 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
9 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
10 – COMISSÕES
SUPLEMENTO

47197

Registros de candidaturas ao Cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados, sairão
publicados em suplemento a este Diário.

Ata da 264ª Sessão, Solene, Matutina,
em 27 de setembro de 2005
Presidência dos Srs. Givaldo Carimbão, 1º Suplente de Secretário Sérgio Caiado,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 11 Horas e 13 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão)
– Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Fica
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão)
– Passa-se à leitura do expediente.
O SR. EDINHO BEZ, servindo como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
Ofício nº 237/05 – Gab. 739
Brasília, 27 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor
José Thomaz Nonô
Presidente em exercício da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentá-lo e, na oportunidade, comunicar que conforme cópia dos documentos
em anexo, apresentados à Justiça Eleitoral, me desﬁliei do Partido Liberal – PL.
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no âmbito desta Casa.

Certo de poder contar com a habitual atenção de
Vossa Excelência, aceite meus protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Carlos Mota, Deputado Federal – PSB/MG.

Ofício nº 226/05 – Gab. 739

Ofício nº 227 Gab. 739

ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, motivo pelo
qual encareço a adoção das providências cabíveis,

Brasília, 20 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado José Santana de Vasconcelos
DD. Presidente Estadual do PL
Belo Horizonte – BH
Senhor Presidente,
Eu, CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO, eleitor e ﬁliado ao Partido Liberal – PL/MG, do Município
de Belo Horizonte, em cumprimento às determinações
da Lei 9.096/95, por motivos de ordem pessoal, venho
solicitar-lhe minha desﬁliação dessa instituição partidária, a partir desta data.
Atenciosamente, – Carlos Mota, Deputado Federal – Título de Eleitor nº 400554502, Zona Eleitoral
34, Seção 0156.

Brasília, 20 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Tiago Pinto
Juiz Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral
Belo Horizonte – BH
Meritíssimo Juiz,
Em cumprimento ao que disciplina a Lei 9.096/95,
respeitosamente venho à presença deste douto juízo informar e encaminhar meu pedido de desﬁliação partidária do
Partido Liberal – PL, conforme comunicação em anexo.
Sem mais para o momento, apresento, ao ensejo,
protestos da mais alta estima e consideração.
Respeitosamente, – Carlos Mota, Deputado Federal – Título de Eleitor nº 400554502, Zona Eleitoral
034, Seção 0156, Belo Horizonte – BH.
Ao Sr. Diretor Geral.
Deﬁro. Publique-se.
Em 27-9-2005. – Deputado José Thomaz
Nonô, Presidente da Câmara dos Deputados,
em exercício.
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OF. 592-GAB933/05
Brasília, 27 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor
José Thomaz Nonô
Presidente em exercício da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos comunico a
V. Exª., que, conforme documentos anexos apresentados
à Justiça Eleitoral, me desﬁliei do Partido Liberal/PL, informando, outrossim, minha ﬁliação ao Partido Socialista
Brasileiro – PSB, motivo pelo qual solicito a V. Exª., a adoção das providências cabíveis, no âmbito desta Casa.
No aguardo do seu atendimento renovo protesto
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – João Paulo Gomes da Silva,
Deputado Federal.

Ofício nº 27/05 – Gab. 933
Brasília, 20 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
Belo Horizonte – BH
Meritíssimo Juiz,
Em cumprimento ao que disciplina a Lei nº
9.096/95, respeitosamente venho à presença deste
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Ofício nº 226/05 – Gab. 933
Brasília, 20 de setembro de 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado José Santana de Vasconcelos
DD. Presidente Estadual do PL
Belo Horizonte – BH
Senhor Presidente,
Eu, João Paulo Gomes da Silva, eleitor e ﬁliado ao
Partido Liberal – PL/MG, do Município de Belo Horizonte,
em cumprimento às determinações da Lei nº 9.096/95, por
motivos de ordem pessoal, venho solicitar-lhe minha desﬁliação dessa instituição partidária, a partir desta data.
Atenciosamente, – João Paulo Gomes da Silva,
Deputado Federal. – Título de Eleitor nº 409269602-64,
Zona Eleitoral 032, Seção 0133, Belo Horizonte – BH.

douto juízo informar e encaminhar meu pedido de desﬁliação partidária do Partido Liberal-PL, conforme comunicação em anexo.
Sem mais para o momento, apresento, ao ensejo,
protestos da mais alta estima e consideração.
Respeitosamente, – João Paulo Gomes da Silva, Deputado Federal, PL/MG. – Título de Eleitor nº
409269602-64, Zona Eleitoral 032, Seção 0133, Belo
Horizonte – BH.
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Ofício nº 27/05 – Gab. 933
Brasília, 20 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Juiz da 32ª Zona Eleitoral
Belo Horizonte – BH
Meritíssimo Juiz,
Em cumprimento ao que disciplina a Lei nº
9.096/95, respeitosamente venho à presença deste
douto juízo informar e encaminhar meu pedido de
desﬁliação partidária do Partido Liberal-PL, conforme
comunicação em anexo.
Sem mais para o momento, apresento, ao ensejo,
protestos da mais alta estima e consideração.
Respeitosamente, – João Paulo Gomes da Silva, Deputado Federal, PL/MG. – Título de Eleitor nº
409269602-64, Zona Eleitoral 032, Seção 0133, Belo
Horizonte – BH.
Deﬁro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor Geral.
Em 27-9-2005. – Deputado José Thomaz
Nonô, Presidente da Câmara dos Deputados,
em exercício.
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OF. Nº 753/LMV/2005
Brasília, 27 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
José Thomaz da Silva Nonô Neto
Presidente da Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa – SGM
Assunto: solicitação de reassunção parlamentar.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos
do artigo 230 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, comunico a Vossa Excelência que em 269-2005, fui exonerado, a pedido, do cargo de Secretário de Estado de Infra-Estrutura, publicado do Diário
Oﬁcial do Estado, conforme cópia anexa.
Informo ainda que, reassumirei minhas atividades
parlamentares a partir do dia 27-9-2005.
Desde já, renovo meus protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Leonardo Moura Vilela, Deputado Federal PSBD/GO.
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Em 27-9-2005
Publique-se, afaste-se o respectivo
suplente, em 27 de setembro de 2005, a
partir das 15h27min. Ao Senhor DiretorGeral.
José Thomaz Nonô, Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício.
OF. Nº 139/05
Brasília, 26 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Jose Thomaz Nonô
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Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a
Vossa Excelência para comunicar-lhe minha ﬁliação ao
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
conforme comprova documento anexo.
Na oportunidade, coloco-me a sua inteira disposição e renovo-lhe protestos de elevada consideração
e apreço. – Pedro Irujo, Deputado Federal.
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Oﬁcio GP nº 56/2005
Brasília, 26 de setembro de 2005
Ao Excelentíssimo Senhor
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha ﬁliação
ao Partido Democrático Trabalhista – PDT em 23 de
Setembro de 2005.
Atenciosamente, – Sérgio Miranda, Deputado
Federal – MG.
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Brasília, 27 de setembro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado José Thomaz Nonô
Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado
do Rio Grande do Sul.
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Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.
Deputado José Alfonso Ebert Hamm, PP/
RS.
Publique-se, nos termos do artigo 241,
inciso II, do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 27-9-2005. – Deputado José Thomaz
Nono, Presidente da Câmara dos Deputados,
em exercício.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)
Nº 263, DE 2005
(Do Sr. Robson Tuma)
Regulamenta os procedimentos a serem adotados em Comissão de Sindicância, instrumento disponível ao exercício da
função de correição prevista no parágrafo
único do art. 267 do Regimento Interno.
Despacho: Apense-se Ao PRC nº
63/2000
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Presidente da Câmara dos Deputados
poderá instalar comissão de sindicância para auxiliar
na apuração dos fatos relacionados ao decoro parlamentar.
Art. 2º A Comissão de Sindicância será composta
por cinco membros, sob a coordenação do Corregedor,
que designará um de seus membros como relator.
Art. 3º A Comissão de Sindicância poderá requerer ou promover diligências e investigações de sua
alçada, sendo-lhe assegurada, entre outras, a adoção
das seguintes medidas:
I – solicitar o depoimento de qualquer membro
da Câmara, na condição de testemunha ou de investigado, para prestar esclarecimentos relativos aos fatos
objeto de investigação, bem como de qualquer pessoa
que possa ser útil aos trabalhos da Comissão;
II – requisitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara dos
Deputados;
III – solicitar a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas de direito público ou privado as informações
que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos
objeto de apuração;
IV – utilizar-se de demais procedimentos que
julgar necessários à apuração dos fatos.
Parágrafo único. No caso de não cumprimento
dos incisos I, II, III e IV, quando solicitado, a Comissão
poderá requerer a adoção das providências contidas
no Código Penal e demais sanções cabíveis.
Art. 4º O conteúdo dos esclarecimentos ou depoimentos prestados à Comissão de Sindicância deverá
ser mantido em sigilo até o término do procedimento
de apuração.
Art. 5º Nos casos puníveis com perda ou suspensão de mandato, a Comissão de Sindicância, em
petição fundamentada, poderá solicitar à Mesa, em
caráter de urgência, com preferência sobre as demais
matérias em deliberação do Plenário, que submeta a
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este, requerimento de quebra de sigilo bancário, ﬁscal
e telefônico do representado.
Art. 6º A Comissão poderá encaminhar à Mesa
requerimento solicitando a transferência de sigilo bancário, ﬁscal e telefônico do representado, obtidos por
Comissão Parlamentar de Inquérito Mista ou da Câmara
dos Deputados, encerrada ou em funcionamento.
Art. 7º O levantamento e a transferência de dados
sigilosos, a que se referem os arts. 5º e 6º, só serão
admissíveis em relação à pessoa do representado,
somente sendo permitida a solicitação de acesso às
informações sigilosas de terceiros, mediante relatório
preliminar circunstanciado justiﬁcando a necessidade
da medida.
Art. 8º O relatório ﬁnal da Comissão de Sindicância será tido como aprovado se houver voto favorável
de, pelo menos, três membros.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
As sugestões apresentadas se mostram da mais
alta relevância ao andamento do trabalho investigatório
relativamente à apuração de infringência ao Código de
Ética e Decoro parlamentar.
Com os recursos de que dispõe hoje a comissão
de sindicância, os seus trabalhos tornam-se mais difíceis, porque a busca dos elementos necessários à
apuração dos fatos ﬁcam restritos ao que se extrai dos
depoimentos dos convidados – dependentes da boavontade desses –, bem como de provas remetidas, ao
alvedrio de autoridades de órgãos externos.
Assim sendo, a ﬁm de permitir maior coerência
e eﬁciências aos trabalhos de sindicância é que apresentamos o presente projeto.
Sala das Comissões, 8 de setembro de 2005.
– Deputado Robson Tuma, PFL/SP.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Esta
sessão solene destina-se a homenagear a Cidade de
Goiás, antiga Capital do Estado de Goiás, e foi requerida pelo nobre Deputado Sergio Caiado.
Convido para compor a Mesa dos trabalhos o Sr.
Abner de Castro Curado, Prefeito da Cidade de Goiás;
a Sra. Rita Cristina Curado, Secretária de Promoção e
Igualdade Social da Prefeitura de Goiás; e o Sr. Márcio
Caiado, representando o Deputado Basílio Caiado, de
Legislaturas anteriores desta Casa.
Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional, executado pela Banda de Música do Corpo de
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Bombeiros do Distrito Federal, regida pelo Maestro
Tenente Oliveira.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Assistiremos agora à apresentação de vídeo em homenagem à Cidade de Goiás.
(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Srs.
Deputados, mais de dois séculos e meio nos separam
hoje dos primórdios da Cidade de Goiás.
Primeiramente chegaram os bandeirantes. Um
deles, Bartolomeu Bueno da Silva, alcunhado Anhangüera, fundou o Arraial de Sant’Anna, às margens do
Rio Vermelho.
Depois, viria a Coroa portuguesa. No mesmo local
houve por bem o rei situar uma base administrativa, de
onde podia controlar a saída do ouro e a cobrança de
impostos, além de estabelecer um bastião contra os
colonizadores espanhóis. De fato, era preciso fomentar,
do ponto de vista estratégico, a ocupação, diante de
uma fronteira esquecida, como era a então Capitania
de São Paulo, depois desmembrada, para que se formasse a Capitania das Minas de Goiás.
O singular destino da povoação estava traçado.
Desde aquele momento, experimentou, ora surtos de
crescimento, ora fases de retração. Foi e deixou de
ser capital e tornou-se símbolo da conquista do oeste
brasileiro, mas principalmente jamais permitiu que se
profanasse a sua história.
Sendo ela própria parte importante da história,
buscou manter-se, geração após geração, nas tradições mais caras, desvelando-se para que a própria
memória arquitetônica, cultural e religiosa pudesse
representar dignamente a arquitetura, a cultura e a
religiosidade brasileiras.
Fruto desse esforço partilhado de forma exemplar por cada cidadão, cada ﬁlho, cônscio e orgulhoso
da terra bem amada, a Cidade de Goiás acabou por
ser tombada em 1978 pelo Patrimônio Histórico Nacional.
Em 2001 recebeu da UNESCO, a organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Quiseram as circunstâncias que, pouco depois,
fosse atingida por uma enchente dramática, que levou
consigo relíquias importantes, conquanto mantivesse
absolutamente intacto o principal: a garra da população
vilaboense. Permaneceu, aos olhos dos brasileiros, o
exemplo proverbial de amor telúrico, de união, de consciência coletiva, de capacidade de mobilização e de
superação. A cidade emergiu da água mais resistente
e engrandecida. Engrandeceu-se, sim, à altura do passado de histórias de coragem e lirismo, de lutas e fé,
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de ostentação e esquecimento, de riquezas e paixões.
Passado no qual o visitante mergulha fascinado, ao
tocar a pedra da rua, ao ouvir o sino que redobra, ao
contemplar o lampião que reluz, ao adentrar a construção, na qual “ressalta a força muscular e bruta do
escravo, tangido pelo relho do feitor”.
Essas não são palavras minhas. Pertencem à lavra fervorosa de Cora Coralina, a vetusta senhora de
marcante e inesquecível presença na vida de Goiás.
Poetiza e escritora renomada, doceira também, nos
versos, na prosa e no açúcar, perpetuou o cotidiano,
os hábitos, a riqueza humana da cidade.
Mas a vida segue em Goiás. Sem se afastar dos
legados que recebeu, a velha capital busca no presente novas formas de identidade. Nas últimas décadas,
ﬁrmou-se como pólo turístico importante no Estado. E
hoje toma a direção do ecoturismo, como alternativa
de manejo racional dos belíssimos recursos naturais
que possui.
Há, portanto, um belo futuro a ser cumprido. Possam os vilaboenses continuar ﬁrmes em seu encalço,
sob a inspiração dos bravos homens e mulheres que
os precederam.
São os votos desta Casa.
Salve a Cidade de Goiás! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Sergio Caiado, autor do requerimento.
O SR. SERGIO CAIADO (PP – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr.
Prefeito da Cidade de Goiás, Abner de Castro Curado,
e esposa, D. Rita Cristina Curado, Secretária de Promoção e Igualdade Social; Dr. Márcio Caiado, representante do Sr. Brasílio Caiado, Deputado na 45ª, 46ª
e 47ª Legislaturas; Srs. Vereadores; minhas senhoras
e meus senhores, a natureza produziu um estojo de
singular beleza para guardar a Cidade de Goiás, poderíamos dizer que antevendo o cenário que há 4 anos
ganhou o reconhecimento mundial como Patrimônio
da Humanidade. A paisagem topográﬁca é de singular
encanto, envolvida pelo vale do Rio Vermelho, verdes
morros e a Serra Dourada, estendida como longa e
brilhante saudação a quem chega do alto dos seus
quase 3 séculos de história.
Conservando mais de 80% de sua arquitetura barroco-colonial, graças ao tombamento, desde os anos
50, desse patrimônio arquitetônico do século XVIII, a
Cidade de Goiás, inicialmente Arraial de Sant’Anna,
depois Vila Boa, antiga Vila Boa, capital da Província
e depois do Estado de Goiás, realçou-se ainda mais
graças a investimentos, no início desta década, do Governo Estadual. Ganhou novo sistema de saneamento
básico, a reforma de suas ruas calçadas de pedra e
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iluminação especial, com ﬁação elétrica embutida, inspirada nos antigos lampiões coloniais. Nesse cenário,
os visitantes encontram as obras de arte sacra nas
seculares igrejas e museus, assim como as esculturas
de Veiga Valle e artesanato.
A memória do primeiro núcleo urbano fundado
no território goiano ainda se encontra pulsante, conservada como que por milagre entre becos, casarões
coloniais e quintais-pomares; entre igrejas, procissões
e santos barrocos; entre empadões e alfenins, compondo uma página marcante da história goiano-brasileira
e da história de todos os seus fabulosos, violentos ou
doces personagens.
Um olhar sobre a história nos mostra que, no encanto desta geograﬁa física e humana, reluziu também,
no passado, a matéria-prima da primeira economia
goiana: a economia do ouro. Há 279 anos, nos idos
de 1726, Bartolomeu Bueno da Silva, o ﬁlho, descobria a região de Goiás, lançando os alicerces de sua
capital. Fundou o Arraial de Sant’Anna, junto ao Rio
Vermelho, que, por abrigar as autoridades da região,
logo iria adquirir muita importância.
Começavam a ﬂorescer as primeiras sementes de
civilização no cerrado ainda virgem, mas ainda passaria algum tempo até que Goiás se tornasse província
separada de São Paulo.
Era julho de 1793 quando o Governador paulista D. Luiz de Mascarenhas, o Conde de Sarzedas,
fez entrar em vigor o decreto que outorgava à região
o status de província, o arraial de Sant’Anna se torna
Vila Boa de Goiás.
A intensa exploração dos aluviões, no período da
economia do ouro, iria determinar o esgotamento das
jazidas. Assim, Vila Boa de Goiás teve de buscar novas
alternativas econômicas, como a criação de gado, e,
ao mesmo tempo, absorveria o seu papel cultural.
Na verdade, transcorria o grande movimento
estrutural que transformou a região central do Brasil,
na medida em que o ﬁm da exploração aurífera dava
passagem à ruralização da economia, um fenômeno
que teria profundas inﬂuências na goianidade, muito
bem estudado e explicado em livros e teses de historiadores goianos de peso como Nasr Nagib Fayad
Chaul, Luiz Palacín e Paulo Bertrand.
Nesse sentido, a primeira capital de Goiás teve
papel substancial e inexcedível, papel que o escritor
Bernardo Elis assim deﬁniu:
“Goiás foi, na verdade, semente e berço
da cultura da dilatada pátria que é o Oeste.
Ali, durante dois séculos, encasulada no coração do Brasil, permaneceu como sentinela
avançada, vigilante no cerco perene e invisível
das distâncias e do deserto. Num recolhimento
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morno de grão que germina, realizava a defesa
da cultura e da língua nacional”.
Magníﬁco mostruário do Brasil oitocentista, ambiente inspirador, a antiga Vila Boa se ﬁrmou como
referência cultural. No século XIX e nas primeiras
décadas do século XX, as manifestações e a criação
cultural fortaleceriam a função de sentinela avançada
cumprida por essa terra.
No espaço da antiga Vila Boa cresceram os troncos genealógicos de famílias cujos integrantes e descendentes proporcionaram e continuam proporcionando grande contribuição ao desenvolvimento econômico, político, social e cultural do Estado. Famílias
como a dos 2 líderes políticos que, em circunstância
do passado e por razões que hoje não mais existem,
se confrontaram no espaço público estadual: Antonio
Ramos Caiado e Pedro Ludovico Teixeira.
A família Caiado, que tenho a honra de integrar
como descendente direto de Antonio José Caiado, é a
única cujos membros permanecem ininterruptamente
na cena política goiana há mais de 100 anos – uma
atuação que cobre desde o ﬁnal do Império até os
dias de hoje. O tenente-coronel Antonio José Caiado
já atuava na política em 1880, época em que se constituiu como o maior líder do movimento abolicionista
em Goiás, e deu início à intensa trajetória da família
na vida pública do Estado de Goiás.
No berço de Vila Boa vicejaram árvores genealógicas de expressão e tradição. Que me perdoem
algum esquecimento, mas creio ser importante mencionar algumas dessas famílias: Fleury Curado, Jardim e Veiga Jardim, Alencastro Veiga, Bulhões e Félix
de Bulhões, Camargo Passos, Albernaz, Ferreira dos
Santos Azevedo, Natal e Silva, Spenciére, Cunha Bastos, Póvoa, Rocha Lima, Alves de Castro, Martins de
Araújo, Godinho, Caiado de Godoy, Carvalho Ramos,
Couto, Gomes, Brandão Peixoto, Guedes Coelho,
Moraes Fleury, Silva e Souza, Faria, Morais Jardim,
Coutinho e Brito, entre outras.
A saga dos séculos infundiu em seu povo um
sincero amor à terra. Por lá passaram cientistas e
pesquisadores, como o francês Saint Hilaire, o austríaco Johann Emanuel Pohl, Oscar Leal e tantos mais.
É berço de vultos da história, como Leopoldo de Bulhões, por duas vezes Ministro da Fazenda e, no Parlamento Republicano, quem acionou a implementação
do Tribunal de Contas da União. Escola de gigantes
em administração pública do gabarito de Joca Jubé,
Urbano Bercuó, Estelita Campos, Alfredo Nasser, Benedicto Silva, Sebastião Santana. O Chanceler Afonso Arinos de Melo Franco, estudante na Cidade de
Goiás, onde residira na infância, revela no livro Um
Estadista da República que se estivesse no Brasil ou
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no exterior, representando a Nação, jamais deixava
de atender a pedido ou recomendação de sua velha
mestra, D. Inhola.
Grandes nomes da literatura, como Félix de Bulhões, Manoel de Carvalho e seus ﬁlhos, Victor e Hugo
de Carvalho Ramos, Joaquim Bonifácio, Olegário Herculano, produziam os frutos da fértil germinação.
Em outras épocas, quando, em outros centros, as
mulheres não faziam parte do processo de criação cultural, na Cidade de Goiás elas acorreram, com ousadia
no melhor sentido do termo, ao espaço que estavam
determinadas a ocupar. Mulheres que gravaram com
letras de ouro um lugar de destaque como pioneiras da
história, como Oscarlina Alves Pinto, Floracy Artiaga
Mendes, Maria Ferreira de Azevedo Perillo, Laila de
Amorim e Genesy de Castro e Silva, todas redatoras
do jornal O Lar, na Cidade de Goiás. O jornal O Lar foi
a primeira publicação de exclusiva participação feminina no nosso Estado. Foram mulheres que ousaram,
que caminharam à frente do seu tempo e se transformaram em presenças marcantes na história social e
política de Goiás.
Impositivos fatores, acentuados pelos efeitos da
Revolução de 1930, determinaram a transferência da
capital para Goiânia, mas em nenhum momento a Cidade de Goiás perderia suas referências e muito menos o seu atrativo histórico.
A idéia veio de 1754, expressa por D. Marcos de
Noronha, o VI Conde dos Arcos. Surpreendido com a
falta de instalações, rústicas mas adequadas à sede de
um governo, alvitrou Meia Ponte. Vetaram-na. Sucessores como Miguel Lino de Moraes e Rodolfo da Paixão
insistiram na transferência. E, em 1930, ao comando
da coluna mineira, o coronel Carlos Chagas causou
impacto na população ao falar da mudança ao tom de
ordem revolucionária.
Sem mão-de-obra qualiﬁcada ou até elementar,
Pedro Ludovico iluminou acalentados sonhos. Contou
com a colaboração assídua e gratuita do engenheiro
Benedicto Vellasco, homem de prestígio no Rio de
Janeiro.
Na medida em que se dissipavam os arroubos
pró-mudança, de início ofensivos aos brios do povo e
baseados na esperança de um centro moderno, prevaleceu a consumação do projeto. A Oposição fez seu
papel ﬁscal, crítico e compensatório. Lema da bandeira:
Construir-se uma nova cidade sem destruir a antiga.
Goiânia modelou Brasília e Palmas, todas em território goiano, todas no século XX. Em 1957, um ﬁlho da
Cidade de Goiás, o à época Deputado Federal Emival
Caiado, seria o autor da Lei nº 3.273, que transferia a
Capital da República do Rio de Janeiro para Brasília.
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Muitos vilaboenses que apoiaram Goiânia, investindo pesado na estrutura e no progresso, nunca
renunciaram ao amor à Cidade de Goiás; mantiveram
sempre um domicílio duplo. Goiânia iria arrebatar a sede
do Governo Estadual, mas a Cidade de Goiás não se
sentiu lesada. Tanto que muitos de seus ﬁlhos foram
ajudar na construção da nova capital e seus mestres
foram ensinar a primeira geração de goianienses. O
velho Lyceu vilaboense transferiu-se para Goiânia com
seu corpo docente, do qual faziam parte os Professores
Luiz Gonzaga de Faria, Arthur Waschek, Pedro Gomes,
Ovídio Martins de Araújo, José Peclát, Edmar Fleury
Pereira, Agnello Arlington Fleury Curado, João Jacinto de Almeida, Alfredo de Castro, Joaquim Edison de
Camargo, Fritz Koeller e Iron da Rocha Lima.
Também a Faculdade de Direito, transferida para
Goiânia em 1937, levou seus professores, entre os quais
o seu diretor, Albatênio Caiado de Godoy. Integrante
da Comissão Mudancista, o advogado e professor Colemar Natal e Silva seria fundador ou co-fundador de
entidades das áreas jurídica e cultural em Goiânia. O
mesmo se deu em outros campos e outros planos. Era
a Cidade de Goiás se doando a Goiânia, como quem
doa órgãos por amor aos ﬁlhos.
Assim, a antiga Vila Boa passaria a ser a cidade-musa das demais cidades goianas e, no dia 27 de
junho de 2001, se tornaria referência mundial, quando
a UNESCO a proclamou Patrimônio da Humanidade.
A cidade-musa, cantada em música e versos por Cora
Coralina e Joaquim Edison de Camargo, desenhada e
esculturada por Goiandira do Couto, Veiga Valle, Otto
Marques, Josélio Maranhão e Eliete Monserrat, era
elevada ao mais nobre dos palcos, ao mais digno dos
lugares no concerto internacional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é justa e
oportuna a atitude da Câmara Federal ao aprovar a
realização de uma sessão para homenagear a Cidade
de Goiás, antiga capital do Estado de Goiás, tombada
pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1978, posteriormente declarada pela UNESCO como Patrimônio Histórico da Humanidade. São 1.200 imóveis tombados
pelo Patrimônio Histórico Nacional, dos quais 800 foram
reconhecidos pela UNESCO como jóias preciosas do
tesouro arquitetônico do período colonial do Brasil.
A Cidade de Goiás é o símbolo maior da herança
histórica e cultural do povo goiano. A sua isolada situação geográﬁca no passado potencializou a criação de
uma identidade regional, marcando com originalidade
todas as suas manifestações artísticas e populares, a
exemplo das comemorações da Semana Santa, que
atraem visitantes de todo o País e de todo o mundo.
A antiga Vila Boa é hoje como um selo de qualidade dos sentimentos dos goianos. Ela nos une e nos
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identiﬁca tanto que os descendentes de adversários
políticos do passado se confraternizam em seu louvor.
Ela nos emociona tanto que, ao reencontrá-la, guardada naquele estojo de singular encanto, nos prende e nos hipnotiza o espírito. Ela desperta em nós o
respeito e a reverência que é devida a um pedaço da
história do País incrustada numa cidade que venceu
o relógio do tempo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Por
deferência da Mesa, convido o eminente autor do requerimento, o Deputado Sergio Caiado, a presidir esta
sessão. Nada mais justo do que o requerente da homenagem conduzir a sessão de hoje.
O Sr. Givaldo Carimbão, 1º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Sergio Caiado, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Representando o PMDB, concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Sem
revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Sergio Caiado, a quem cumprimento pela oportuna
idéia de apresentação do requerimento desta sessão
que homenageia a nossa antiga capital, a Cidade de
Goiás; Exmo. Sr. Abner de Castro Curado, Prefeito da
Cidade de Goiás; Primeira-Dama Rita Cristina Curado,
Secretária da Promoção e Igualdade Social da Prefeitura da Cidade de Goiás; Dr. Márcio Caiado, que aqui
representa o Sr. Brasílio Caiado, Deputado Federal
por diversas Legislaturas nesta Casa; senhoras e senhores do Município de Goiás que vieram participar
desta sessão; Deputados Federais do nosso Estado
que participam desta solenidade, especialmente aqueles que têm uma vinculação muito forte com aquele
Município – Sergio Caiado, Ronaldo Caiado, Professora Raquel Teixeira, Sandes Júnior, Pedro Canedo
e Rubens Otoni; senhoras e senhores, em nome do
PMDB, nos associamos ao Deputado Sergio Caiado
nesta merecida homenagem à antiga capital do Estado
de Goiás, objeto da especial afeição do povo goiano,
cidade eleita pela história, singularizada pela enorme
tradição e riqueza cultural e artística.
Foram os primeiros habitantes da região os índios
goiazes. E a história da cidade evoca ainda o ciclo do
ouro e as conquistas de bandeirantes como Bartolomeu Bueno da Silva, o célebre Anhangüera, cujo ﬁlho fundaria o Arraial de Sant’Anna, depois conhecido
como Vila Boa de Goyaz, até ser elevada à condição
de cidade no século XIX, então com o nome de Goiás.
Guardam a memória desse passado o variado casario
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colonial, as capelas e as igrejas, as ruas com calçamento de pedra e os muros centenários.
A partir da década de 40 do século passado, com
a transferência da capital para Goiânia, a Cidade de
Goiás sofreu inúmeros reveses e não recebeu investimentos, certamente por ter deixado de ser o centro
político estadual. Mas, nos anos 90, graças à consciência e ao empenho de autoridades e moradores, teve
início um amplo trabalho de recuperação da cidade, e
em pouco tempo foram restauradas 398 casas e igrejas, devolvendo ao lugar a expressão das glórias dos
tempos antigos.
Assim, em 2001, a Cidade de Goiás recebeu da
Organização das Nações Unidas para a Ciência, a
Educação e a Cultura – UNESCO o título de Patrimônio
da Humanidade. No mesmo ano, poucos dias depois,
na noite de 30 de dezembro, um temporal destruiu
grande parte do Centro Histórico da primeira Capital
de Goiás. Muitas construções e muros ao longo do Rio
Vermelho desabaram.
Novamente, a ﬁbra e o espírito de união daquele
povo guerreiro se ﬁzeram presentes, dando início ao
grande trabalho de reconstrução do Centro Histórico
de Goiás. Em menos de um ano, Goiás reergueu tudo
o que havia sido destruído e ressurgiu mais bela ainda, atraindo visitantes de todo o País.
Tendo como magníﬁca moldura a Serra Dourada,
Goiás Velho mostra por que está entre as mais renomadas cidades turísticas do Brasil, aliando a beleza
natural ao rico patrimônio representado por suas ediﬁcações, cultura e história desde o período colonial.
Entre essas principais referências, importa citar a Casa
de Cora Coralina, na cabeceira da ponte sobre o Rio
Vermelho; o Palácio do Conde dos Arcos; o Museu
das Bandeiras; a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte,
que abriga as obras sacras de José Joaquim da Veiga
Valle, mais notável escultor de Goiás e representante do barroco local; o Colégio Sant’Anna; a Casa da
Fundição, de 1752; a Igreja Nossa Senhora D’Abadia,
erguida pelos escravos em 1790, cujo forro ostenta o
único exemplar de pintura barroca de Goiás.
Congratulações, portanto, às pessoas e entidades
que contribuíram para a preservação e o engrandecimento da cidade de Goiás, rica de tradições, história,
talento e obras do engenho humano.
O PMDB enaltece o valor do povo goiano, em
particular os vilaboenses, e reaﬁrma a justiça da homenagem à Jóia Colonial do Cerrado, capital de coração do Estado, capital eterna de Goiás e dos goianos,
Patrimônio da Humanidade, constituído pelo precioso
conjunto de prédios, ruas, becos e esquinas, antigas
igrejas e casarões, artes, música, poesia, culinária; pe-
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las linhas do horizonte da Serra Dourada e pelo leito
e águas do Rio Vermelho.
Para concluir, destaco aqui o trabalho competente que vem sendo realizado na Cidade de Goiás pelo
Prefeito Abner Curado, um médico humanista e administrador exemplar, que pela segunda vez dirige, com
muita responsabilidade e honestidade, os destinos do
Município. Menciono também as ações coordenadas
pela Primeira-Dama, D. Rita, que se diferencia pela
amplitude do trabalho da rede de proteção solidária,
que comanda com extraordinária sensibilidade. A gestão moderna e inovadora que vem sendo empreendida
pela Prefeitura da Cidade de Goiás é, sem sombra de
dúvida, modelo para todo o País, sobretudo pelo volume
de iniciativas de repercussão social e econômica, sempre incentivando os setores produtivos, assegurando
as conquistas da cidadania e contemplando as faixas
mais humildes e necessitadas da população.
Ocupo, portanto, com muito orgulho a tribuna
deste Parlamento para homenagear e aplaudir a Cidade de Goiás, principalmente na condição de um dos
representantes do Município no Congresso Nacional,
sempre apoiando o Prefeito Abner Curado e buscando
garantir investimentos junto ao Governo Federal para
obras importantes, visando à melhoria de qualidade
vida da população local.
Finalizando, cito um trecho do belo poema Minha
Cidade, imortalizado pela inesquecível Cora Coralina,
a goiana mais ilustre, no dizer de Carlos Drummond
de Andrade:
“Eu vivo nas tuas igrejas
e sobrados
e telhados
e paredes.
Eu sou aquele teu velho muro
verde de avencas,
onde se debruça
um antigo jasmineiro...
Eu sou estas casas
encostadas
cochichando umas com as outras...
Minha vida,
meus sentidos,
minha estética,
todas as vibrações
têm, aqui, suas raízes”.
Viva a Cidade de Goiás e o seu bravo povo! Um
abraço a todos e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Convido
para fazer parte da Mesa a Senadora Lúcia Vânia, que
muito engrandece esta sessão solene com sua pre-
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sença, e o Secretário de Cultura da Cidade de Goiás,
Ricardo de Alencastro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Rubens Otoni, que falará
em nome do Partido dos Trabalhadores.
O SR. RUBENS OTONI (PT – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Sergio
Caiado, na pessoa de V.Exa., proponente desta sessão solene de homenagem à nossa querida Cidade
de Goiás, cumprimento as autoridades que compõem
a Mesa Diretora dos trabalhos.
Inicialmente, registro ser alegria, satisfação e
honra poder participar desta homenagem, simples,
simbólica, mas que demonstra a importância de uma
cidade e de uma comunidade. É motivo de orgulho
partilhar desta sessão com cada um dos senhores que
representam parte da história desse Município que
engrandece a todos no Estado de Goiás, assim como
partilhar dessa visão da nossa querida Vila Boa, referência de progresso, de história, de cultura e de vida,
além de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Na condição de Deputado Federal, em nome da
bancada do Partido dos Trabalhadores nesta Casa,
rendo homenagem a essa história, aqui representada por suas lideranças. E, mais do que prestar essa
homenagem, minha satisfação está na demonstração
do nosso compromisso não apenas com a história da
nossa querida Vila Boa, mas com seu presente e seu
futuro. Temos o compromisso de preservar essa referência de cultura, de história, de vida, mas também o
desaﬁo do progresso – e esse compromisso queremos
reaﬁrmar nesta sessão.
Parabenizo todos os que, de uma forma ou de
outra, contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa querida Goiás, e que isso possa ser
expresso nesse nosso trabalho conjunto.
Partilho com todos os colegas Parlamentares da
bancada de Goiás o sincero desejo de, juntos, contribuir para o avanço da nossa querida Vila Boa e para
o reconhecimento, acima de tudo, do papel de Goiás
no contexto estadual, mas também para vencer os desaﬁos que temos no presente e no futuro.
Parabéns, vilaboenses e cidadãs e cidadãos que
hoje espelham toda essa história e caminhada.
Um grande abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Caiado, que falará em nome do Partido da Frente Liberal.
O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Sergio Caiado, a quem cumprimento pela iniciativa
do requerimento para realização desta sessão solene, gostaria de contar com a compreensão de V.Exa.
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no sentido de me conceder alguns minutos a mais, já
que posso me alongar no discurso que fala muito da
nossa terra, da nossa origem e da nossa tradição: a
querida Cidade de Goiás.
Cumprimento o Prefeito Abner de Castro Curado,
a Primeira-Dama Rita Cristina e o Vice-Prefeito Anajarino Garcia Júnior. Cumprimento ainda Márcio Caiado,
Marisa Caiado, Margarete Caiado. E, ao fazê-lo, cumprimento aquele que é referência na política de nossa
família: Brasílio Ramos Caiado, Deputado Federal por
várias vezes.
Cumprimento também o Sr. Secretário Municipal
Ricardo de Alencastro, os Srs. Vereadores e a mulher
guerreira Lúcia Vânia, a primeira Senadora da República pelo Estado de Goiás, que muito nos honra com
sua presença nesta sessão solene.
Cumprimento, por ﬁm, os meus pares, os Deputados Luiz Bittencourt, Sandes Júnior, Pedro Canedo,
Professora Raquel Teixeira, Rubens Otoni e Carlos
Alberto Leréia.
Saúdo ainda cada um dos senhoras, senhores
e jovens representantes do povo da Cidade do Goiás
aqui presentes.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no momento em que se acumulam atos e trapaças dos traidores
da história e suas práticas não republicanas, peço licença ao tempo para registrar, nesta Casa, a memória de uma terra singular. Ela não é monumental, aliás
bastante pacata, embora conserve o ideal da grandeza
reservado aos grandes povos. Resistiu ao isolamento por quase 200 anos. Manteve-se íntegra e própria,
apesar de ter experimentado a decadência econômica
que se sucedeu ao ciclo do ouro. Nem mesmo a perda
do status político de Capital a diminuiu em sua honra.
Destinada a guardar as mais caras tradições de uma
nação, ela se faz contemporânea pelo seu passado
virtuoso. Estou falando de Goiás, cidade Patrimônio
da Humanidade.
Vila Boa, como carinhosamente nos referimos a
ela, numa intimidade permitida aos ﬁlhos e parentes
mais próximos, é o cenário maior da nossa história,
marco da nossa cultura e o alimento saudável das nossas tradições mais longínquas. Cada rua, beco, ladeira
ou praça de sua paisagem única está estreitamente
ligada ao nosso passado familiar e sentimental.
Neste momento, aliamos a tão grande carga emocional o orgulho e a vaidade de homenageá-la desta
tribuna, perante tão distinto público. E, para isso, achamos oportuno discorrer sobre sua cultura e o processo
de formação de tão caro patrimônio, que hoje, merecidamente, pertence a toda a humanidade.
A Cidade de Goiás registra em seu DNA as agruras e os sucessos da aventura colonial que se iniciou
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no ﬁm do século XVIII, quando as bandeiras paulistas cortaram os sertões do Brasil Central. Lá se forjou uma gente de caráter rígido, pois as provações
da sobrevivência não davam trégua nem admitiam a
pusilanimidade.
Lançaram a capela de Sant’Anna como marco
inicial da Vila Sant’Anna, que somente em 25 de junho
de 1732 foi instalada oﬁcialmente, com o nome de Vila
Boa de Goyaz, em homenagem a Bueno e aos habitantes nativos da região.
Ediﬁcações públicas e igrejas primadas pelo bom
gosto e erudição construíram um ambiente hospitaleiro
a uma comunidade que se ﬁxava de forma mais organizada e sedentária.
Num desaﬁo à coroa espanhola, Bartolomeu
romperia deﬁnitivamente o Tratado de Tordesilhas ﬁrmado com Portugal e iniciaria ali o desbravamento do
interior do Brasil, a real ocupação do Centro-Oeste
brasileiro.
Por isso, com ênfase ressaltamos: Vila Boa de
Goyaz é a primeira cidade fundada a oeste, no interior do Brasil. Ela é o resultado de um misto de atitude,
luta, perseverança e coragem, características atávicas
que, até hoje, se misturam ao sangue dos goianos e
tomam as veias do povo dessa cidade, cujo símbolo
maior é a capacidade de resistência.
Hoje é a cidade de Cora Coralina, dos farricocos
à meia-noite da quarta-feira santa, da arte sacra de
Veiga Valle, das ruas de pedras, dos alfenins e dos
becos da minha infância.
Acomodada nos contrafortes da Serra Dourada,
a Cidade de Goiás encerra uma civilização nascida da
sede incurável do metal nobre. As minas foram fartas,
mas breves. Em Goiás, o ciclo do ouro durou pouco
mais de meio século. Quase nada daquela riqueza
reluziu em benefício de Vila Boa. No entanto, aqueles
goianos sabiam da sua predestinação. Ergueram uma
arquitetura derivada dos traços coloniais do português,
mas completamente adaptada às condições ambientais do lugar. Os casarios, o chafariz, a Igreja da Boa
Morte, a fonte da Carioca, o Palácio Conde dos Arcos
e a Casa de Câmara e Cadeia formam um conjunto de
arquitetura vernacular que passou a encantar o mundo
depois que a UNESCO a reconheceu uma obra rara
da humanidade.
Sras. e Srs. Deputados, conhecer Goiás é atravessar os caminhos do Brasil oitocentista e ter um feliz
encontro com honrarias e tradições culturais.
O Liceu de Goiás, já citado, criado em 1848, era
um local de efervescência cultural. Havia abundância
de homens instruídos e mulheres com reconhecida
paixão pelos livros, pela arte e pela boa música. Goiás
sempre respirou e irradiou cultura. No século XIX, foi
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construído o Teatro São Joaquim. Na música, Basílio
Martins Braga compunha peças barrocas da melhor
qualidade. A sensibilidade dos governantes da época
trouxeram, inclusive, para o seio de Vila Boa, só como
mais um exemplo, o mestre Veiga Valle, um dos mais
importantes escultores brasileiros do século XlX, que
enriqueceu o acervo das igrejas e os oratórios particulares com obras sacras de primeira grandeza.
No ﬁm do século XIX e inicio do século XX, Goiás já contava com diversas publicações periódicas,
como os jornais O Progresso, A Rosa, O Lar – estes
escritos apenas por mulheres – O Democrata, entre
diversos outros.
Mas a vocação cultural, mais uma vez, falou forte e ratiﬁcou a dignidade desse povo resistente. Goiás
continuaria sendo um grande produtor de personalidades ilustres, que são referências não só para o nosso
Estado como para o País: o artista plástico Oto Marques, a escritora Cora Coralina, a musicista Belkiss
Spencieri Carneiro de Mendonça, a folclorista Regina
Lacerda, entre uma inﬁnidade de outras.
A simbiose das diversas culturas que ergueram
Goiás foi alimentada por uma perfeita adaptação ao
ambiente. Da mistura de raças fez-se um caldeirão de
sabores colhidos no ecossistema do cerrado. Hoje, a
gastronomia de Goiás passou a ser um diferencial na
cultura brasileira.
Na Cidade de Goiás se encerra um dos mais espetaculares esforços civilizatórios pós-descobrimento
da América. Ali se encontra o marco zero de um Estado
que inaugurou o século XX como uma das unidades
mais pobres da República recém-proclamada. Cem
anos depois, já era a oitava economia deste Brasil
continental. Certamente, conseguimos sedimentar o
progresso e avançar no tempo porque tínhamos a retaguarda da história.
Por isso, quando falam que Goiás ﬁca a 137 quilômetros de distância de Goiânia (geralmente tomamos
a Capital como referência), nós, de Goiás, costumamos
retrucar “Não! É Goiânia que ﬁca a 137 quilômetros de
Goiás!”, pois todas as cidades do Centro-Oeste brasileiro se ﬁzeram a partir da nossa histórica e querida
Cidade de Goiás.
Hoje nós nos vangloriamos de pertencer ao seleto
rol das cidades que foram agraciadas pela UNESCO
com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Isso graças à garra e ao aﬁnco desse povo unido que,
com coesão e sem medo, luta por seus ideais e, com
dignidade, evolui, mantendo acesas suas tradições e
história. Isso graças também a exemplos da dedicação, e não poderia deixar de aqui lembrar, de pessoas
como Brasilete Ramos Caiado, que tragicamente nos
deixou em 2003, o qual, com seu desprendimento, ho-
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nestidade, dedicação e entrega, escreveu mais uma
página na luta por uma cidade melhor e mais digna:
o nosso reconhecimento através dela a todos que se
empenharam para que Goiás recebesse o merecido
título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Mas a complexidade do presente não isenta,
ou exclui, Goiás de problemas cotidianos. Ainda que
tenhamos um centro histórico protegido, muito ainda
temos que fazer para que questões sociais primárias,
como saúde e educação, alcancem um grau satisfatório. Não podemos fechar os olhos ao crescimento
desordenado que ameaça a cidade, principalmente
nas áreas de periferia.
Questões como geração de emprego e renda e
estímulo ao crédito merecem lugar de destaque nas
práticas políticas referentes ao nosso Município.
Com tristeza, assistimos também à interferência
egoísta de pequenos grupos que, voltados a interesses menores, pensam Goiás de uma forma menor. O
“Goiás guerreiro” de todos vilaboenses não permitirá
atitudes caducas e exclusivistas.
Desta Casa, atentos, não deixaremos proliferar a
indústria de projetos descabidos, cujo maior interesse,
novamente, é o interesse de uma minoria.
A Cidade de Goiás me enche de orgulho, pois
lá mora a origem da minha genealogia política. Ainda
que os tolos imaginem possuir o dom de reescrever
a história e deturpar os acontecimentos para julgar o
passado, dele me honro, da mesma forma que preservo meu sobrenome como patrimônio.
Goiás não é somente o berço da cultura goiana
ou uma jóia cravada no sertão do Brasil. É a metáfora
viva que, sem dúvida alguma, remete à capacidade
de nos renovarmos sem perdermos o vínculo com a
história e o respeito pelo passado.
Termino este discurso recorrendo ao símbolo
maior de Vila Boa, Cora Coralina:
“É preciso rever, escrever
E assinar
Os autos do passado,
Antes que o tempo passe tudo
a raso”.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Registro a
presença da Vereadora Benedita Luiza Silva, representante da Câmara Municipal de Goiás, e do Sr. Anajarino
Garcia Júnior, Vice-Prefeito do Município de Goiás, aos
quais convido para tomar assento à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Concedo
a palavra ao Deputado Pedro Canedo, que falará em
nome do Partido Progressista.
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O SR. PEDRO CANEDO (PP – GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Sergio Caiado, autor do requerimento para a realização desta sessão em que em tão boa hora homenageamos a Cidade de Goiás, antiga Capital do Estado
e Patrimônio Cultural da Humanidade, meus cumprimentos a V.Exa.
Cumprimento também a ilustre Senadora Lúcia
Vânia; o Sr. Abner de Castro Curado, Prefeito Municipal
de Goiás; a Sra. Rita Cristina Curado, Primeira-Dama
e Secretária Municipal; a Sra. Vereadora Benedita
Luiza Silva, na pessoa de quem saúdo os Vereadores
da Cidade de Goiás; o Sr. Anajarino Garcia Junior,
Vice-Prefeito Municipal de Goiás; e o Sr. Ricardo de
Alencastro, Secretário Municipal de Cultura, Turismo
e Meio Ambiente, por intermédio de quem saúdo os
demais Secretários Municipais de Goiás.
Cumprimento ainda, e especialmente, o Dr. Márcio
Caiado, que nesta solenidade representa seu ilustre
pai, Brasílio Caiado, que honrou esta Casa por vários
mandatos e que digniﬁca o Estado de Goiás. Brasílio
Caiado, hoje morador da Cidade de Goiás, dela nunca quis se mudar, embora tivesse ocupado cargos no
alto escalão do Governo e nesta Casa e tido uma vida
de relevantes serviços humanitários prestados como
médico. Sem dúvida, o Estado de Goiás muito deve
a esse ilustre homem, assim como à sua digníssima
esposa, D. Tânia, e a seus ﬁlhos.
Saúdo os colegas Parlamentares de Goiás presentes – Deputados Ronaldo Caiado, Carlos Alberto
Leréia, Luiz Bittencourt, Sandes Júnior, Rubens Otoni.
Saúdo as pessoas que prestigiam esta sessão. Saúdo
os estudantes. Saúdo a esposa do Deputado Federal
Sergio Caiado, D. Flávia. Saúdo esse maravilhoso coral que aqui se apresentou.
Minhas senhoras, meus senhores, povo da cidade de Goiás, que, com certeza, por intermédio da
Rádio Câmara e da TV Câmara, está acompanhando
esta brilhante sessão, no início do século XVIII, foi
fundado o primeiro núcleo urbano no território goiano
que, 3 séculos depois, seria agraciado com o título de
Patrimônio Histórico da Humanidade.
Em dezembro de 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
– UNESCO conferiu à Cidade de Goiás o mencionado
título em reconhecimento à história, arquitetura e memória da cidade que foi Capital do Estado de Goiás
por quase 200 anos – de 1749 a 1937.
A cidade nasceu com o incremento da aventura
em busca do ouro empreendida pelos bandeirantes
no Rio Vermelho em 1725. Oﬁcialmente, a Vila Boa
de Goyaz foi instalada em junho de 1732, e seu nome
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deveu-se a homenagem prestada pelo bandeirante
Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera.
A Cidade de Goiás conserva mais de 90% de sua
arquitetura barroco-colonial original, e, exatamente por
isso, encarna magníﬁco mostruário do Brasil oitocentista. A conjunção da esplendorosa face rebuscada do
casario e das igrejas com a inebriante estola verde do
vale singularmente bonito que a envolve sempre fez
da Cidade de Goiás um especial tesouro.
Felizmente, a partir dos anos 50, o tombamento
de tal patrimônio foi providência vital para sua preservação, iniciada, talvez de modo inadvertido, com a transferência da Capital goiana para a cidade de Goiânia,
distante pouco menos de 140 quilômetros. Se, num
primeiro momento, a mudança do Governo Estadual
pôde representar um desprestígio para a Cidade de
Goiás, depois revelou-se seu próprio mecanismo de
preservação histórica e arquitetônica.
Ainda assim, hoje, a Cidade de Goiás apresenta
bons índices de desenvolvimento, que contemplam seus
mais de 28 mil habitantes. Sua base econômica, além
do turismo e do comércio local, reside na agropecuária,
especialmente no rebanho bovino, sem mencionar o
destaque alcançado pela criação avícola.
As férteis terras permitem a exploração de ouro,
esmeraldas, calcário, bem como guardam grandes reservas de prata, pirita, cobre, talco, barinita, gnaisse,
cromita, fosfato, manganês e zinco.
O Município possui 79 estabelecimentos de ensino, sendo 12 estaduais, 63 municipais, 4 particulares
e uma Faculdade de Filosoﬁa, batizada com o nome
de uma de suas ilustres ﬁlhas: Cora Coralina, já muito bem homenageada pelo ilustre Deputado Ronaldo
Caiado.
A famosa e talentosa poetisa integra a galeria
dos insignes ﬁlhos da Cidade de Goiás. A ela vêm se
juntar o bandeirante Anhangüera, fundador da cidade;
o escultor Veiga Valle; o escritor Hugo de Carvalho Ramos; a folclorista Regina Lacerda; a grande lutadora
pela catedral da cidade Darcília de Amorim; e Brasilete
Caiado, aqui já citada.
Os quase 300 anos de existência do Município
que esta Casa hoje homenageia, longe de lhe conferir
um ar de antigüidade, ares de passado, permitem-lhe
enfrentar outras cidades, mais novas ou mais desenvolvidas, com a ﬁrmeza e a maturidade que só são
dadas aos experientes.
Hoje, a Cidade de Goiás faz parte do calendário
mundial de eventos cinematográﬁcos com o Festival
do Cinema Ambiental, uma dádiva para aquela cidade,
um prêmio, o reconhecimento à grandeza da Cidade
de Goiás feita pelo Governador Marconi Perillo.
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A Cidade de Goiás faz jus a esse título, da mesma forma como foi laureada Patrimônio Cultural da
Humanidade – não só de Goiás ou do Brasil, mas do
mundo e de sua milenar história.
Aproveito para saudar e cumprimentar todos os
ex-Vereadores, ex-Prefeitos e ex-Vice-Prefeitos que
ﬁzeram a história da Cidade de Goiás, hoje muito bem
dirigida por esse grande Prefeito que retorna à cheﬁa
da administração municipal, Abner de Castro Curado.
Com Abner Curado, com a Câmara de Vereadores e
sob a batuta do nosso grande Governador Marconi
Perillo, a Cidade Goiás está em boas mãos.
Parabéns, Cidade de Goiás. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Para falar
em nome do Partido da Social Democracia Brasileira,
concedo a palavra à ilustre Deputada Professora Raquel Teixeira.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com alegria cumprimento o autor da proposta de realização desta sessão solene, o Deputado Sergio Caiado. Cumprimento
também a sua esposa, D. Flávia; o querido Prefeito
Abner de Castro Curado, que aqui vem receber as justas homenagens desta Casa; a Senadora Lúcia Vânia,
exemplo maior da mulher política, orgulho de todos nós;
a querida Primeira-Dama e Secretária de Promoção e
Igualdade Social, Sra. Rita Cristina Curado, a quem parabenizo pela forma dedicada, competente e moderna
como tem conduzido seu trabalho; o Sr. Márcio Caiado,
representante do querido Deputado Brasílio Caiado; o
Secretário de Cultura, Sr. Ricardo de Alencastro; a Vereadora Benedita Luíza Silva; o Vice-Prefeito Anajarino
Garcia Júnior e os moradoras de Goiás.
O Sr. Carlos Alberto Leréia – Concede-me V.Exa.
um aparte?
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
– Com prazer.
O Sr. Carlos Alberto Leréia – Em primeiro lugar,
agradeço-lhe por permitir o aparte. Fala V.Exa. em nome
do nosso partido, mas quero aproveitar a oportunidade
para saudar o ilustre Deputado Sergio Caiado, autor
da proposta de realização desta sessão de homenagem à Cidade de Goiás e que, neste momento, exerce a presidência da sessão. Saúdo ainda o Prefeito,
a Primeira-Dama, os Vereadores, os ex-Prefeitos e os
colegas Parlamentares presentes. É grande a satisfação de poder também, nesta manhã, homenagear
a querida Cidade de Goiás, que, nos últimos anos, é
orgulho para todos nós por ser Patrimônio Cultural da
Humanidade e também por chamar a atenção do Brasil
e do mundo pelo festival de cinema que ali se realiza.
Por tudo isso e pela sua história, deixo aqui os meus
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parabéns à Cidade de Goiás. Agradeço a V.Exa., Sra.
Deputada, que, juntamente com o Deputado Sergio
Caiado, o Deputado Ronaldo Caiado e o Deputado
Luiz Bittencourt, tão bem representam a Cidade de
Goiás na Câmara Federal. Muito obrigado.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
– Muito obrigado, Deputado Carlos Alberto Leréia.
Além de cumprimentá-lo, cumprimento também os
Deputados Ronaldo Caiado, Luiz Bittencourt, Rubens
Otoni, Sandes Júnior, Pedro Canedo e todos que estão
aqui para homenagear a Cidade de Goiás.
Em nome da Liderança do PSDB, venho prestar
a homenagem de nosso partido e minha também à
Cidade de Goiás, antiga Capital do Estado, e, desde
2001, Patrimônio da Humanidade.
A homenagem que a Câmara dos Deputados
presta à Cidade de Goiás é, na verdade, uma reverência
a uma comunidade guardiã de valores culturais. Goiás
é a chama que não se apaga, insuﬂada pelo sopro da
história e das tradições, no melhor sentido do termo. Os
goianos todos sentem pela sua antiga Capital carinho
e orgulho. Ali podemos reencontrar nosso passado, a
calma e a pureza da vida do interior, a vida mais brasileira. Basta nos deixar levar pela atmosfera de simplicidade, colorida pelos reﬂexos da Serra Dourada e
das águas do Rio Vermelho.
O título da UNESCO premiou aquela paisagem
sui generis, o encanto daquele cenário arquitetônico
e expressou o reconhecimento mundial aos valores
culturais ali preservados.
Dali, esses valores foram retransmitidos a outras
cidades goianas, inclusive a Goiânia, que a sucedeu
como Capital do Estado.
Não foi por acaso que uma substancial parte dos
que se devotaram à missão pioneira da construção de
Goiânia era original da ex-Capital. Não foi por acaso
que, quando se deu oﬁcialmente a mudança, Goiânia
recebia a Faculdade de Direito, fundada em 1921, com
todo o seu corpo docente. Nesse mesmo momento,
transferia-se para a nova Capital o velho Lyceu Vilaboense, com seus qualiﬁcados professores.
A Cidade de Goiás estava deixando de ser Capital, mas não estava se esgotando. Pode-se dizer que
estava rebrotando, com mais viço ainda; renascendo,
com maior energia cultural.
O escritor Bernardo Elis deixou observação preciosa sobre isto:
“Ah, minha velha Goiás de antanho! Foi
preciso que morresses para renascer numa
centena de outras cidades tão heróicas como
tu! Teus ﬁlhos, em vez da bateia, em vez do
aguilhão das vaquejadas ou do ronceiro carro
de bois, manejam máquinas e engenhos que os
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tornam tão poderosos quase como os deuses.
Por ﬁos e antenas, entram em contato com o
universo e com ele conversam”.
Essa velha Goiás de antanho, conservada e preservada, se faz também moderna e assim capacitada
a conversar com o universo. Todos os anos, no mês de
julho, Goiás recebe a presença dos 3 Poderes. Passado e presente se encontram neste gesto político de
saudação ao espírito vilaboense.
A transferência simbólica dos 3 Poderes para a
cidade de Goiás teve início em 1961, por iniciativa do
então Governador Mauro Borges, a quem presto minha
homenagem, que também determinara o tombamento
do sítio histórico e arquitetônico.
O Governador Marconi Perillo tem demonstrado
perfeita sintonia com a Cidade de Goiás, sua história
e sua cultura. Desde o início de seu primeiro mandato,
Marconi dedicou inexcedível atenção à ex-Capital, realizando as obras para que o reconhecimento mundial
se viabilizasse, criando o Festival de Cinema Ambiental
e Vídeo, evento que se tornou outra referência cultural
da cidade, e conferindo maior dimensão ao ritual da
mudança simbólica.
Entretanto, Goiás não é só passado.
Sua gente dá mostras de enorme vitalidade, conforme atestou a mobilização popular após a grande
enchente do ﬁnal do ano de 2001, a ﬁm de recuperar
o que havia sido destruído. E, felizmente, mais de 90%
das construções originais do período barroco colonial
estão preservadas.
Ao mesmo tempo em que a cidade se empenha
em conservar o rico legado arquitetônico e cultural,
busca alternativas para o desenvolvimento. Assim, investe na educação com a presença de extensão de
duas universidades: a Universidade Federal de Goiás
e a Universidade Estadual de Goiás. Investe na atração de turistas, ao quais oferece, além da possibilidade de contato direto com a história, a tradicional
simpatia vilaboense, sempre disposta a alguns dedos
de prosa, a saborosa culinária caseira, o espetáculo
de manifestações religiosas, como a Procissão do
Fogaréu na Semana Santa, mas oferece, acima de
tudo, na nossa memória coletiva, o fortalecimento da
nossa identidade.
O programa Viva e Reviva Goiás nos oferece a
oportunidade de, na ressigniﬁcação do passado, direcionarmos o futuro.
Minhas homenagens aos homens e mulheres,
reconhecidos e anônimos, que construíram a vida, a
cultura, a história de Goiás. Minha fé nos homens e
mulheres de hoje que estão conduzindo Goiás para
a modernidade sólida de quem tem orgulho de seu
passado.
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Parabéns, mais uma vez, Deputado Sergio Caiado, pela iniciativa.
Parabéns Goiás, coração do Brasil, berço de todos nós, alimentador de nossos mais profundos sentimentos. Obrigada, Vila Boa, pelo que fez, faz e fará
sempre por todos nós.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Para falar em nome do Partido Liberal, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Reinaldo Betão.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado Sergio
Caiado, Sras. e Srs. Deputados, ilustres convidados,
em nome do nosso Líder Sandro Mabel e do Partido
Liberal, saúdo todos e destaco que a Cidade de Goiás,
antiga Vila Boa de Goiás e Capital do Estado, também
é conhecida como Goiás Velho. Esse apelido, embora
faça justiça aos séculos de história e milênios de tradições – como os mascarados da Semana Santa, ou
faricocos, cuja origem pode ser traçada até a cultura
celta – não pode nos confundir e fazer supor que nossa homenageada esteja parada no tempo.
Ao contrário. Aquela cidade deixou de ser Capital
administrativa por força de uma intervenção da Ditadura
Vargas, mas nunca deixou de ser importante referência
para o Estado, em termos culturais, por exemplo.
Em Goiás moraram e trabalharam Bernardo Élis
e Cora Coralina. Lá realiza-se o Festival Internacional
de Cinema Ambiental e, num ﬁm de semana qualquer,
pode-se ter a grata surpresa de assistir a uma orquestra de câmara européia. Lá é a terra natal da artista
plástica Sônia Paiva, radicada em Brasília, e de muitas
outras personalidades das artes nacionais.
Graças aos artistas anônimos que, no século
XVIII, construíram seu patrimônio arquitetônico, Goiás recebeu da UNESCO, em 2001, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O breve período de
decadência, após a fundação de Goiânia, em 1937,
teve a virtude de preservar 90% do casario colonial
da sanha imobiliária que desﬁgurou e ainda desﬁgura
tantas cidades brasileiras.
Nossa homenageada já havia enfrentado outro
breve período de decadência no ﬁnal do século XVIII,
quando o ouro se esgotou. Contudo, Goiás sempre
soube se adaptar aos novos tempos, com elegância
redobrada.
Recentemente, a cidade passou a combinar sua
pujança histórica e cultural com sua vocação ecoturística. É previsível que investimentos em infra-estrutura
turística tenham retorno garantido em poucos anos,
dada a proximidade de Capitais como Brasília e Goiânia e o crescente uso do avião por turistas de outras
regiões do País.
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Como se não bastasse, a presença da Unidade
Universitária Cora Coralina, criada a partir de um curso
de Filosoﬁa existente desde 1968, garante que o viço
de Goiás continuará a ser alimentado por inﬂuência
de jovens vindos de 23 outros Municípios, inclusive
Goiânia, Belo Horizonte e Brasília. Os cerca de mil alunos dessa instituição estadual de ensino representam
quase 5% da população total, um percentual maior do
que o de outras Capitais, tornando nossa homenageada menos provinciana do que muitas das grandes
cidades brasileiras.
Senhoras e senhores, o Partido Liberal, ao homenagear a cidade, homenageia também seus 27 mil
habitantes, que demonstraram, ao longo dos anos,
consciência da importância histórica, cultural e ecológica de Goiás Velho.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Para falar
em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, concedo a
palavra ao ilustre Deputado Pastor Reinaldo.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, especialmente os que aqui representam o Estado
e a cidade de uma cultura própria, em nome do PTB,
homenageamos a Cidade de Goiás.
Lembro que, no momento histórico em que se está
tornando absurdamente pejorativa, por injustiﬁcável
preconceito, a palavra “velho”, substituída por “terceira
idade” e outras que tais, o nome Goiás Velho, como a
cidade de Goiás é conhecida, resplandece.
Eis que surge não tão-só para diferençar o nobre
Estado da sua antiga e briosa capital, mas também por
respeito e admiração pela inigualável tradição de glória que a homenageada ostenta, aliada à indiscutível
altaneria de sua gente, que tanto a cultiva e ama.
Que o digam o Museu da Bandeira, de 1766, o
Chafariz de Cauda, de 1778, o Palácio Conde dos Arcos, de 1749, o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, a
Cruz de Anhangüera, o casario colonial autêntico, os
casarões, as dezenas de igrejas, as ruas iluminadas
por réplicas de lampiões, a eletricidade e tanto mais.
Berço do Centro-Oeste, Goiás Velho foi fundada
por Bartolomeu Bueno da Silva, instalada oﬁcialmente em 1732 como Vila Boa de Goyaz, homenagem
ao fundador e aos indígenas que ali viviam. Daí não
parou mais, desempenhando papel de destaque no
ciclo do ouro da economia brasileira pelas mãos dos
vilaboenses, numa das mais ricas regiões auríferas
do País. Apenas em 1937 deixou de ser a capital dos
goianos.
A cidade não vive só das glórias do passado.
Aliás, não poucas. Além do turismo e do signiﬁcativo
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comércio regional, possui rebanho bovino de centenas
de milhares de cabeças e criação avícola de outras
tantas. Ainda há exploração de ouro, esmeraldas, calcário e reservas de prata, cobre, dentre muitos outros
metais. Sobram razões para Goiás Velho ser sede de
uma unidade universitária da Universidade do Estado
de Goiás.
Em 2001, é sabido, a cidade de Goiás recebeu
o merecido título da UNESCO de Patrimônio Histórico
da Humanidade, ao conservar mais de 90% de sua
arquitetura barroco-colonial. Também se sabe que
sofreu grande enchente no mesmo ano. Cabe propagar, com ardor, o aﬁnco com que seus moradores a
reconstruíram.
Vitrine do Brasil oitocentista, em pleno sopé da
lendária Serra Dourada, Goiás Velho revive, eterna,
na obra de sua gente. Povo de tal ﬁbra que lhe faz a
glória, cidadãos da estirpe de uma Cora Coralina, a
quem Carlos Drummond de Andrade escreveu, em
1979: “Admiro e amo você como alguém que vive em
estado de graça com a poesia”.
Nossa homenageada, cidade de Goiás, senhores, tem graça, poesia e muito brio, afora a legendária
ﬁdalguia dos munícipes. Quero, nesta oportunidade,
também reiterar as nossas homenagens àqueles que
têm a responsabilidade de administrar a cidade de
Goiás, aos políticos daquele Estado onde está inserida a cidade de Goiás, aqui tão bem representada pelo
nosso Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, e pelos
demais, que muito honram o Parlamento e trazem
para nós, mesmo de outro Estado e de outro partido,
uma escola, uma linha de fazer política em benefício
do nosso País.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Agradeço
ao Prefeito da Cidade de Goiás, Sr. Abner de Castro
Curado; à Sra. Rita Cristina Curado, Primeira-Dama
e Secretária de Promoção e Igualdade Social; ao Dr.
Márcio Caiado, que neste ato representa o ex-Deputado Brasílio Caiado, que sempre representou a Cidade de Goiás e hoje é médico e patrimônio de Goiás;
ao Sr. Ricardo de Alencastro, Secretário de Cultura,
Turismo e Meio Ambiente; à Vereadora Benedita Luiza
Silva, que neste ato representa a Câmara Municipal
da Cidade de Goiás; e à Senadora Lúcia Vânia, que
tem uma importante história no Estado de Goiás e naquela cidade, onde é muito querida, a presença nesta
sessão solene.
Agradeço ainda a todos os Deputados que aqui
usaram da palavra: Rubens Otoni, Luiz Bittencourt,
Ronaldo Caiado, Professora Raquel Teixeira, Reinaldo
Betão, Pastor Reinaldo, Sandes Júnior, Carlos Alber-
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to Leréia e Givaldo Carimbão, que também presidiu
esta sessão.
Agradeço também à minha esposa, Flávia Caiado,
aos meus parentes, aos meus amigos e aqueles que
se deslocaram de cidades vizinhas para homenagear
a nossa querida Goiás.
Homenagear Goiás é fazê-lo à tradição brasileira,
à cultura, à história, enﬁm, às raízes do Brasil.
Muito obrigado.
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V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Caiado) – Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 45
minutos.)

Ata da 265ª Sessão, em 27 de setembro de 2005
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, Jorge Alberto, 2º Suplente de
Secretário, Pastor Francisco Olímpio, Sandes Júnior, Mauro Benevides, Maurício Rabelo,
Orlando Desconsi, Alex Canziani, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Mário Heringer
RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PPS
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 4
PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ S.PART.
JOSÉ PRIANTE PMDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 10

AMAZONAS
ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5
RONDONIA
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 4
ACRE
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 5
TOCANTINS
DARCI COELHO PP
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 5
MARANHÃO
ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PTB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
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NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PP
Total de Maranhão: 11
CEARÁ
ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ LINHARES PP
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 15
PIAUÍ
ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
Total de Piauí: 7
RIO GRANDE DO NORTE
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PTB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8
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PERNAMBUCO
ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 12
ALAGOAS
BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
OLAVO CALHEIROS PMDB
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6
BAHIA
ALICE PORTUGAL PCdoB
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
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MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO S.PART.
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 29
MINAS GERAIS
ADEMIR CAMILO PL
ALEXANDRE MAIA PMDB
CARLOS MOTA PL
CARLOS WILLIAN PMDB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA S.PART.
EDUARDO BARBOSA PSDB
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 29
ESPÍRITO SANTO
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO
ALDIR CABRAL PFL
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ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL
CHICO ALENCAR PT
DR. HELENO PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JULIO LOPES PP
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
REINALDO BETÃO PL
RENATO COZZOLINO PRP
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 28
SÃO PAULO
ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CHICO SARDELLI PFL
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
FERNANDO ESTIMA S.PART.
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA S.PART.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
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LUCIANO ZICA PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PFL
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI S.PART.
SILVIO TORRES PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 41
MATO GROSSO
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
Total de Goiás: 12
MATO GROSSO DO SUL
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
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WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
CHICO DA PRINCESA PL
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
NELSON MEURER PP
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 17
SANTA CATARINA
ADELOR VIEIRA PMDB
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
JOÃO PIZZOLATTI PP
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 8
RIO GRANDE DO SUL
ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
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WILSON CIGNACHI PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 20

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
314 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. HÉLIO ESTEVES, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, contamos com o
valioso apoio do atual Presidente da Casa e de V.Exa.,
que exerce a presidência dos trabalhos, à pretensão
dos Prefeitos brasileiros. Mais de 100 Prefeitos do Ceará estão aqui na expectativa de que o corte de 80%
sobre o FPM seja repassado para as municipalidades,
que necessitam desse apoio para atender aos seus
compromissos orçamentários.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sessão
matutina de amanhã, deverá eleger-se o novo Presidente da Câmara dos Deputados, em clima ainda de
preocupação quanto à imagem da Casa, alcançada por
episódios que vêm obtendo a mais ampla repercussão
junto a todos os segmentos da opinião pública brasileira, com o inevitável desdobramento de desgaste para
os que integram os quadros desta Casa Legislativa, a
qual compõe, com o Senado, o Congresso Nacional.
Ingressaremos numa fase em que as punições
de colegas estarão sendo objeto de deliberação, após
ser aos mesmos assegurado amplo prazo de defesa,
a ﬁm de que ofereçam contradita às apurações emanadas das várias Comissões de Inquérito, constituídas
com a ﬁnalidade de identiﬁcar culpados e resguardar
a imagem de prováveis inocentes.
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Enquanto isso, matérias legislativas relevantes
estarão à espera de nossa deliberação, inclusive a proposta de emenda constitucional da lavra do Deputado
Ney Lopes, ampliando, com característica de transitoriedade, o prazo destinado às alterações a serem procedidas em nosso sistemática eleitoral e partidária.
Falando, desta tribuna, no Grande Expediente
da última sexta-feira, chamei a atenção dos presentes
para a necessidade imperiosa de acolhermos tal iniciativa, sob pena de permanecerem as ilicitudes que
são sempre indicadas como descaracterizadoras da
lisura que deve predominar em nossas competições
eleitorais.
A iniciativa do representante potiguar foi uma alternativa heróica diante do impasse até aqui registrado, uma vez que desde 2003 espera-se uma deﬁnição
da Casa sobre a reforma política, sem que tenhamos
conseguido, até agora, uma solução consensual que
atenda aos anseios de nossa categoria, ansiosa por
normas moralizadoras que impeçam o desprestígio a
que nos achamos submetidos, em razão de distorções
ﬂagrantes, constatadas em todas as campanhas levadas a efeito em nosso País.
Ressalte-se, porém, que para a acolhida da PEC
do representante potiguar há necessidade de um quorum de três quintos, representado, na Câmara, por 308
sufrágios e, no Senado, por 49, o que exigirá intensa
mobilização para que se não frustre a expectativa da
grande massa de interessados.
Destaque-se que o projeto do Senador Jorge
Bornhausen apenas espera a chancela por parte da
Comissão de Constituição e Justiça, já que houve pedido de vista, que hoje se encerra, permitindo, portanto, o seu trâmite para sanção por parte do Presidente
da República.
Se os Senadores, de modo presto, cumpriram
importante missão, adotando normas moralizadoras
que reduzirão os custos de campanha, por que os
Deputados não atuam com a mesma eﬁciência, submetendo a voto proposições que aqui se revestem de
igual relevância?
A resposta deverá vir, agora, com a solidariedade
de todas as bancadas, cujos Líderes se incumbirão,
certamente, de comandar o processo de arregimentação, garantindo em plenário o número suﬁciente de
presenças que viabilizem as sugestões cogitadas.
O projeto Ronaldo Caiado passou a ser a mais
positiva indicação para dirimir muitas dúvidas do processo eleitoral, especialmente no que tange à eliminação
de tantas distorções que até aqui vinham maculando
a credibilidade de nossas disputas.
A reforma política tornou-se impostergável, daí por
que se espera do novo Presidente uma ação pronta e
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eﬁcaz, em condição de torná-la esplêndida realidade,
sem adiamentos despropositados.
Tal procedimento não comporta mais delongas,
como até aqui há ocorrido, com a inevitável desvalorização do próprio Parlamento brasileiro.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registramos nosso apoio aos Prefeitos do Brasil
nas justas reivindicações que trazem a Brasília.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de Santa Maria da Boa Vista é o segundo maior
do território de Pernambuco, com 3.000 quilômetros
quadrados e com 17 assentamentos da reforma agrária. Dessa forma, é a terceira cidade em assentamentos do Brasil e a primeira de Pernambuco. São 2.700
famílias assentadas, num total de 13.500 pessoas. No
Projeto Fulgêncio são 47 agrovilas, com uma quantidade aproximada de 12.000 pessoas.
No total o Município tem quase 50 mil habitantes
e 25 mil eleitores. Sua maior fonte de renda é a agricultura. Pela localização estratégica, ele é o entroncamento para várias regiões do Estado de Pernambuco
e acesso para a Bahia.
Nos últimos tempos, esse querido Município do
Vale do São Francisco tem se destacado negativamente
na área de segurança pública. Segundo as estatísticas
da delegacia local, o número de assaltos tem crescido
assustadoramente.
Recentemente, recebi uma correspondência do
combativo Vereador Juninho, 1º Secretário e Líder do
Governo na Câmara, que me solicita providências junto
às autoridades do meu Estado, para tentar amenizar o
problema da violência em Santa Maria da Boa Vista.
Segundo o Vereador, Sr. Presidente, após a mudança de hierarquia da Polícia Militar, desvinculando
a Companhia do Município do 5º BPM de Petrolina e
o vinculando à 2ª Companhia Independente de Cabrobó, houve uma diminuição expressiva de policiais
e viaturas, o que prejudicou o Município.
Nessa correspondência, do edil de Santa Maria
da Boa Vista, ele solicita, em caráter de urgência, o
aumento no efetivo das Polícias Militar e Civil. Em sua
argumentação, ele destaca oito pontos principais:
“1. Considerando que os assaltos estão
acontecendo na maioria das vezes em pleno
dia e que principalmente os agricultores estão
sendo os mais prejudicados por não poder
comercializar seus produtos, em virtude das
freqüentes emboscadas de assaltos aos comerciantes de frutas, uma vez que os mesmos
estão preferindo comprar os produtos agrícolas mais caros no Mercado do Produtor, em
Juazeiro da Bahia.
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2. Considerando que as grandes empresas de gêneros alimentícios, bebidas, frios e
outros já não mais trafegam pela estrada da uva
e do vinho e pela BR-428, perímetro do nosso
Município. Exemplos: Biscoitos Pilar, Ferrucio
Pontes, Biscoitos Fortaleza, entre outras.
3. Considerando que, por sinal, até mesmo as empresas que prestam serviços a todas
as comunidades estão sendo assaltadas. A
exemplo das empresas que prestam serviços
à TELEMAR.
4. Considerando a existência de várias
instituições ﬁnanceiras em nossa cidade: duas
agências bancárias (Banco do Brasil e BANDEPE), casa lotérica e a agência dos Correios, que trabalham com numerário e ainda
com aproximadamente 300 estabelecimentos
comerciais.
5. Considerando os números de homicídios no ano anterior em nossa região, em que
nosso Município está em primeiro lugar, inclusive na soma de todas as cidades circunvizinhas.
Veja os números: Santa Maria: 34; Cabrobó: 9;
Orocó: 4; Belém do São Francisco: 8.
6. Considerando que nosso Município,
no mês anterior, ﬁcou também em primeiro
lugar, na frente dos Municípios circunvizinhos,
em assaltos. Veja os números. Santa Maria:
37; Cabrobó: 3; Belém do São Francisco: 3;
Orocó: 3.
7. Considerando que o fraquíssimo 3º
Pelotão de nossa cidade possui apenas duas
viaturas sem condições de uso, faltando até
pneus de suporte, para atender toda nossa
área, que é a segunda maior do Estado de
Pernambuco, com 3.000 Km².
8. Considerando a necessidade de policiais militares para compor a escala, visando
atender a sede, o interior, a estrada (paz na
estrada), entre outras, e até mesmo a necessidade de policiais civis no sentido de cumprirem seu papel, uma vez que todos sabemos
que só existe um policial por plantão na nossa
delegacia”.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar o Vereador Joaquim Rodrigues Júnior
(Juninho) pela iniciativa na defesa dos interesses da
população do seu Município.
Em segundo lugar, quero fazer um apelo para
as autoridades pernambucanas, o Governador Jarbas
Vasconcelos, o Secretário de Defesa Social, Dr. João
Braga, o Comandante da Polícia Militar de Pernambuco,
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no sentido de juntarem esforços na resolução desse
problema em Santa Maria da Boa Vista.
Apenas dessa forma, o querido Município poderá
retornar à sua principal vocação rumo ao bem-estar e
desenvolvimento do seu povo.
Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hipoteco também apoio aos Prefeitos brasileiros nessa
justa reivindicação. A bancada de Goiás receberá
agora os Prefeitos do Estado no auditório do subsolo
do Anexo IV.
As Prefeituras de Goiás estão à beira da insolvência. Para V.Exa. ter idéia, basta dizer que, no repasse
do dia 20 deste mês, as Prefeituras que recebiam 70,
80, 90 mil reais, receberam 8, 9, 10 mil reais.
É necessário que esta Casa, suporte da democracia brasileira, apóie o movimento dos Prefeitos,
porque eles não agüentam mais. É preciso dar tranqüilidade aos Prefeitos para que segurem as pessoas
nas pequenas cidades a ﬁm de que as grandes não
inchem mais.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Reinaldo Betão.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro que no dia 16 estivemos em Recife e constatamos que o povo pernambucano tem muito carinho
por V.Exa. Na Capital pernambucana, vimos carros e
faixas com a seguinte frase: “Inocêncio, o orgulho de
Pernambuco”. Aliás, V.Exa. não é apenas o orgulho de
Pernambuco, mas o povo pernambucano tem de dividir
esse orgulho com o Parlamento e o País.
A trajetória política de V.Exa. é muito bonita. Pensei que tivesse passado pela Assembléia Legislativa,
mas me disseram que veio direto para o Parlamento
servir ao seu Estado e à Nação.
Parabenizo V.Exa. pelo carinho que o povo pernambucano, os Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Deputados Estaduais têm por V.Exa. A sua ﬁliação
ao Partido Liberal foi uma festa maravilhosa. Muito nos
orgulha tê-lo no PL.
Parabéns a V.Exa. e ao povo de Pernambuco.
Sr. Presidente, gostaria de homenagear no dia
de hoje uma importante instituição de ensino de Duque de Caxias, o Colégio Casimiro Abreu Colégio, que
está fazendo este mês 60 anos de criação, com muito
empenho e dedicação em prol da educação. Sinôni-
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mo de excelência, o referido colégio foi fundado pelos
professores João de Oliveira e Therezinha de Barros
Oliveira, em 16 de setembro de 1945.
O brilhante professor João de Oliveira, ex-pracinha
da Força Expedicionária Brasileira, lutou nos campos
de batalha durante a 2ª Guerra Mundial (Itália), combatendo as tropas alemães. Antes disso, esse notável homem era professor de uma pequena escola em
Duque de Caxias.
Empreendedor por natureza, ao voltar dos campos
de batalhas, continuou o seu trabalho, estruturando e
dando condições de crescimento à escola. Graças ao
empenho do professor João de Oliveira, o que era o
Externato Casimiro de Abreu, com apenas uma sala
de aula com 16 carteiras feitas de caixotes que armazenaram bacalhaus, tornar-se-ia em um dos melhores
colégios da Baixada Fluminense, cuja disciplina rígida,
sabatinas, tabuada cantada, lição tomada diariamente,
garantiram sua continuação ao longo de 6 décadas.
Faço menção, ainda, Sr. Presidente, à professora
Therezinha de Oliveira, esposa do professor João de
Oliveira. Essa mulher é uma verdadeira coluna daquela
instituição de ensino. Atualmente, ela é presidente da
Associação Educacional J. de Oliveira, mantenedora
do Colégio Casimiro de Abreu.
Dos seus 6 ﬁlhos, os professores Juberlan de
Oliveira, diretor administrativo, e professor Getúlio de
Oliveira, professor de matemática e diretor de eventos, ainda permanecem no Colégio Casimiro de Abreu,
desempenhando seus ofícios com muito amor e carinho.
Até chegar ao estágio em que se encontra atualmente, o Colégio Casimiro de Abreu passou por várias
etapas: em 1945, era Externato Casimiro de Abreu; em
1964, tornou-se Ginásio Casimiro de Abreu; em 1970,
implementou os Cursos Normal e Técnico de Contabilidade; em 1970, foi autorizado a funcionar como Curso
Cientíﬁco; em 1973, criou o Jardim de Infância Coquinha, e, mais tarde, em 1974, implementou a qualiﬁcação proﬁssional de Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar
de Escritório, Artesanato em Couro, Artesanato em
Madeira, com equivalência às 4 últimas séries do 1º
grau. Um grande avanço para a época!
A trajetória de sucesso não pára por aí. Em 1981,
foram criados os cursos técnicos em Enfermagem e
em Patologia Clínica; em 1992, foi inaugurado o Centro
de Solidariedade Professor João de Oliveira – Creche
Comunitária. Do ano de 2001 para cá, o colégio evoluiu de forma espetacular, Sr. Presidente, introduzindo
os cursos técnicos em Informática e Eletrônica. Dois
anos após, em 2003, realizou parceria com a UNIGRANRIO para a implementação de cursos superio-
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res politécnicos. E já em 2005, foi introduzido o curso
técnico de Química.
O Colégio Casimiro de Abreu utiliza uma metodologia pedagógica bastante interessante que tem dado
muito certo e é embasada nos princípios socioconstrutivista, com ênfase na interação entre os alunos e
suas famílias e a comunidade em geral.
Parabenizo, portanto, Sr. Presidente, nobres Parlamentares, o Colégio Casimiro de Abreu pelo seu
sexagenário, o que só pôde ser conquistado graças a
homens e mulheres de garra, como é o caso dos seus
atuais diretores, Juberlan F. de Barros Oliveira, Maria
Aparecida da Silva Oliveira e Getúlio de Barros Oliveira.
Gostaria que ﬁcasse registrado nos Anais desta Casa,
a homenagem que faço a esse importante colégio de
Duque de Caxias.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para dizer que amanhã será comemorado o Dia Mundial do
Turismo, uma atividade muito importante para o País,
pois gera riqueza, milhares de empregos e serviços de
diversos segmentos. Considero o turismo como a maior
indústria sem chaminé do planeta. As ramiﬁcações do
setor são bastante variadas e há muito deixou de ser
apenas de entretenimento. Hoje, não podemos olhar
para o turismo de forma isolada, estanque.
Com os avanços tecnológicos e a enorme qualiﬁcação do setor, o turismo é, indiscutivelmente, uma
excelente opção de negócio, permite a aproximação
dos povos e gera riqueza. É muito bom fazer turismo.
Acrescenta-nos cultura e conhecimentos sobre lugares
diferentes, com novos hábitos e costumes, ou ainda é
sinônimo de aventura.
Existe também o turismo de negócios e congressos, principalmente nas grandes cidades. O Brasil
atende a todas essas modalidades de turismo e registra um grande crescimento relativo ao setor. Porém,
além de comemorar esse avanço, é preciso aprender
a praticar o turismo consciente, voltado à preservação do meio ambiente e dos patrimônios naturais e
culturais do País.
Só para se ter idéia, só no Brasil, o setor emprega quase 6 milhões de trabalhadores, movimentando
US$16 bilhões em salários, e é considerado um dos
maiores geradores de empregos do País.
Nosso País, Sr. Presidente, está na lista dos mais
visitados do mundo. Tudo isso graças à política empregada pelo atual Governo, inclusive com a criação de
um ministério especíﬁco para esse tema.
Não posso deixar de dizer também que os avanços do turismo no Brasil teve uma contribuição fortíssima do atual Governo, por intermédio do Ministério
do Turismo, o que demonstra preocupação e interesse
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constantes por um dos principais setores de fortalecimento e expansão da economia brasileira.
Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro que a imprensa noticiou recentemente algo
bastante positivo que interfere diretamente na geração
de empregos para o povo do Rio de Janeiro. O nosso
Estado caminha para se transformar no principal pólo
siderúrgico do País até 2010, ao lado de Minas Gerais,
que hoje lidera a produção nacional de aço.
Uma projeção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES mostra que o
Rio deverá chegar ao ﬁm da década como responsável por 31,4% de todo o aço produzido no País, com
base nos investimentos previstos e, em perspectiva,
praticamente empatado com Minas.
Hoje, a distância entre os 2 Estados é grande: a
produção mineira representa 37% do total no País e a
ﬂuminense, 22,5%, de acordo com o levantamento. Há
pelo menos 3 grandes projetos previstos para o Rio:
um, fruto de associação entre a alemã ThyssenKrupp
e a Vale do Rio Doce; o novo projeto da Companhia
Siderúrgica Nacional – CSN e os da Gerdau: ampliação da controlada COSIGUA e a perspectiva de uma
nova usina, ao lado da atual.
Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Chacur,
o Rio tem característica de forte presença do setor
de indústria de base, mais reforçada ainda com os
projetos em siderurgia e de petroquímica. Os investimentos ultrapassarão a casa dos US$5bilhões, o que
proporcionará milhares de empregos diretos para os
cariocas e ﬂuminenses.
Na projeção do BNDES para a provável distribuição regional da produção até o ﬁm da década, a
estimativa para o Rio leva em conta a capacidade adicional de uma possível expansão em Volta Redonda.
Caso a CSN se decida pela nova unidade de Itaguaí, a
produção seria maior e o Estado assumiria a liderança
nacional na área siderúrgica nos próximos anos.
Assim sendo, é com alegria que comunico essa
boa notícia aos meus conterrâneos. Fazer do nosso
Estado um lugar cada vez melhor para se viver, com
geração de emprego e renda, melhoria nas áreas de
saúde e educação para nossa gente, são algumas das
nossas metas de trabalho que não abrirei mão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito
obrigado, nobre Deputado Reinaldo Betão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Gouveia.
O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que acompanha nossos trabalhos, em
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meio a tanta notícia ruim, temos uma boa para dar na
tarde de hoje. Conseguimos aprovar na Comissão de
Constituição e Justiça projeto de lei apresentado no
primeiro dia da atual Legislatura. Reﬁro-me ao Projeto
de Lei Complementar nº 1, de 2003, que regulamenta a
Emenda Constitucional nº 29 e garante ﬁnanciamento
para o Sistema Único de Saúde.
O projeto tramitou pelas Comissões de mérito
– Seguridade Social e de Finanças e Tributação – e,
por último, como determina o Regimento Interno, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Aprovado por unanimidade em todas as Comissões,
o projeto está pronto para vir à Ordem do Dia, porque
projeto de lei complementar não dispensa a deliberação
do Plenário. Deverá, portanto, ser pautado, examinado
e deliberado pelos 513 Deputados Federais.
Apesar da demora, o projeto chega ao plenário
com maior consistência. Agradeço a todos as contribuições que recebeu durante esses anos de tramitação. Este projeto vai elevar os recursos da Saúde.
Atualmente, se somarmos tudo o que União, Estados
e Municípios gastam com saúde no Brasil e dividirmos
o total pelo número de dias do ano e depois pelo total
de habitantes do País, veremos que se gasta apenas
1 real por dia com cada cidadão. Ou seja, menos do
que custa uma passagem de ônibus na maioria das
regiões metropolitanas deste País.
A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, determina que os Estados gastem com saúde no mínimo
12% de seu orçamento. Pois saibam os senhores que,
dos 27 Estados brasileiros, 16 não cumprem a norma.
Vários Governadores encontraram uma forma de burlá-la e de diminuir ainda mais o que deveriam investir,
custeando com essa rubrica gastos que não são ações
típicas de saúde.
Este projeto de lei vai deﬁnir o que se pode considerar gasto com ações e serviços de saúde, como,
aliás, já prevê a Lei Complementar nº 8.080, de 1990,
a Lei Orgânica da Saúde, e, evidentemente, vai estabelecer mecanismos para o cumprimento desse percentual. A maioria dos Prefeitos de nosso País – às
16h30min receberemos uma delegação de Prefeitos
para falar a esse respeito – está cumprindo a lei, aplicando em saúde 15% dos seus recursos.
A Emenda Constitucional nº 29 determina também que a União empregue em saúde o que foi gasto
no ano anterior mais a variação nominal do PIB, isto
é, a inﬂação e aquilo que o País crescer. Essa conta
é sempre complicada, e somos obrigados a levar em
consideração estimativas de Produto Interno Bruto. O
projeto de lei estabelecerá um percentual mínimo de
10% das receitas correntes brutas para investimento
em saúde – o percentual é o mínimo, e não o teto.
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O Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2003,
apresentado no primeiro dia da Legislatura, irá nos
ajudar a melhorar a gestão em saúde, pois muda o
modelo de atenção, valoriza os Conselhos de Saúde
e eleva o percentual de recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. Para que os senhores tenham
uma idéia, estamos gastando com saúde menos do
que os países vizinhos Uruguai e Argentina, apesar
do mandamento constitucional que exige um sistema
de saúde universal e integral. A Argentina gasta com
saúde pública mais de 400 dólares por ano por pessoa;
o Uruguai, mais de 600 dólares; e o Brasil não chega
aos 250 dólares.
Sr. Presidente, num momento em que estamos
precisando mostrar ao País a importância da Câmara
dos Deputados, o papel do Deputado Federal, tenho
certeza de que a Casa apreciará este projeto de lei,
dando seqüência à construção do Sistema Único de
Saúde. Aprovar este projeto signiﬁcará dizer ao País
que a Câmara dos Deputados está cumprindo seu papel, como fez quando aprovou o Estatuto do Desarmamento, que já está dando resultados positivos.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encontra-se presente o Sr. José Alfonso Ebert Hamm,
representante do Estado do Rio Grande do Sul, eleito
pelo PPB, que tomará posse em virtude de vaga decorrente de renúncia do titular. Convido Sua Excelência
a prestar o compromisso regimental, com o Plenário
e as galerias de pé.
(Comparece à Mesa o Sr José Alfonso Ebert
Hamm e presta o seguinte compromisso):
“PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO,
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Declaro empossado o Sr. José Alfonso Ebert Hamm.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Tarcisio Zimmermann, por 5 minutos.
O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais
nada quero desejar as boas-vindas ao Deputado Alfonso Ebert Hamm, da bancada do Rio Grande do Sul
e cumprimentar os Srs. e as Sras. Parlamentares, o
público que nos assiste das galerias e nossos telespectadores.
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Venho hoje referir-me ao Projeto de Lei nº 1.528,
de 1989, e aos outros 13 a ele apensados, que tratam
da regulamentação do art. 8º da Constituição, sobre
organização sindical.
Todos tivemos conhecimento, no início deste ano,
do encaminhamento a esta Casa de uma proposta de
emenda à Constituição originária no Fórum Nacional
do Trabalho, acompanhada de um anteprojeto de lei
que dispunha sobre a organização sindical.
Foi feita uma intensa mobilização nas representações de trabalhadores para que a proposição não
prosperasse, uma vez que signiﬁcaria, entre outras
coisas, o ﬁm da unicidade sindical.
Foram realizados inúmeros debates na Comissão
de Trabalho desta Casa, e assumimos o compromisso
de trazer à apreciação da Casa um substitutivo que
propusesse a regulamentação do art. 8º da Constituição Federal. Protocolei, no dia 15 do corrente mês, um
substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.528 e aos outros 13
projetos de lei a ele apensados.
No anteprojeto de substitutivo que apresentei,
disponível no site da Comissão de Trabalho exatamente para que possa receber sugestões do movimento
sindical, dos Parlamentares, dos empresários, dos
trabalhadores, enﬁm, da academia, resgato alguns
pontos que julgo fundamentais.
Em primeiro lugar, partindo da noção de que
mantemos a unicidade sindical na base, preocupamonos com a democracia sindical. Porque, se é proibido
criar mais de um sindicato, é necessário assegurar que
todas as forças políticas que legitimamente atuam no
movimento sindical possam estar representadas nas
direções dos sindicatos, das federações e confederações, enﬁm, das organizações sindicais.
Portanto , no anteprojeto prevemos que, na eleição sindical, seja assegurada a proporcionalidade na
composição dos membros das direções sindicais, de
acordo com a votação obtida por cada uma das chapas concorrentes.
Estabelecemos também a garantia do poder original aos sindicatos, ﬁxando que eles têm a prerrogativa
da negociação coletiva e da ﬁrmatura dos acordos e
das convenções coletivas, podendo, no entanto, delegar essa atribuição à federação, à confederação ou à
central sindical.
Preocupamo-nos com o tema da garantia da sustentação ﬁnanceira dos sindicatos estabelecendo que
eles serão ﬁnanciados por contribuição originária do
processo de negociação, que poderá ser associativa,
confederativa ou sindical.
Ficou estabelecido que o atual imposto sindical
ainda terá vigor durante 3 anos, a contar da aprovação do projeto de lei. A partir de então, ele será inte-
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gralmente substituído pela contribuição sindical. Mas
os sindicatos poderão, com antecedência, optar pelo
novo mecanismo de ﬁnanciamento.
Asseguramos ainda a possibilidade de proteção
às organizações sindicais existentes, evitando, assim,
a fragmentação através da instituição de uma espécie
de plebiscito. Pode haver situações em que alguém
esteja propondo o desmembramento ou a fusão de
novas entidades sindicais.
Estabelecemos no nosso substitutivo dois outros
pontos que julgamos essenciais.
O primeiro é a garantia do direito à organização
no local de trabalho.
Trata-se de tema polêmico e de difícil avanço nas
negociações coletivas. Por isso, entendemos fundamental que esteja previsto na legislação, assegurando
a democracia política e social que buscamos no País
e o alcance de todos os locais de trabalho.
O segundo ponto diz respeito aos mecanismos
de proteção contra práticas anti-sindicais.
Sr. Presidente, fazemos aqui um convite a todas
as entidades para que acessem esse anteprojeto.
Esperamos que, em curtíssimo tempo, possamos
apresentar, fruto de contribuições de todos os setores
interessados, um substitutivo que tramite na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e efetivamente contenha as melhores contribuições
do movimento sindical, de trabalhadores e empregadores, do Fórum Nacional do Trabalho, para que seja
regulamentado o art. 8º da Constituição Federal e consolidada a democracia.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a revelação de uma máﬁa atuando no sentido de fabricar resultados no futebol tornou-se, como era de
se esperar, um dos principais assuntos entre o povo
brasileiro neste início de semana. E vem conﬁrmar que
as autoridades, em todos os níveis, devem ﬁcar muito
atentas à lisura das competições esportivas disputadas
em nosso País, para garantir que o cidadão brasileiro
que gosta de futebol, que compra o ingresso e vai ao
estádio ver os jogos, não seja enganado por espertalhões cuja ﬁnalidade é enriquecer de maneira fácil.
Violar a legislação, atacar a boa-fé do torcedor
brasileiro, formar quadrilha com a participação justamente daqueles que devem ser os condutores imparciais do destino do espetáculo futebolístico, é crime
dos mais graves. A surpresa, com a participação no
esquema revelado de um árbitro da primeira linha do
futebol brasileiro, deve ser respondida com uma apuração rápida e rigorosa, no sentido da punição exemplar dos envolvidos. Inclusive, Sr. Presidente, para
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não manchar num todo a imagem de árbitros corretos
e honestos que, numa infelicidade à qual todos estão
sujeitos, possam cometer – e vão cometer – erros capazes de inﬂuenciar no resultado das partidas.
A função do árbitro é bastante ingrata. Quem opta
pela função não desconhece seus percalços. Mas uma
atuação exemplar pode ser empanada por um erro
de decisão, que tem de ser tomada em milésimos de
segundos, sem direito ao replay que a televisão tem
como recurso.
Portanto, é preciso uma punição rigorosa para
não enquadrar todos como se fossem árbitros mal-intencionados, porque evidentemente a imensa maioria
não o é. Também é preciso preservar o maior patrimônio do esporte, seja ele o futebol ou qualquer outra
modalidade, que é a conﬁança, a credibilidade junto
ao torcedor. É o que espero.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade, prestar
uma homenagem ao Banco do Nordeste do Brasil,
pelo trabalho que aquela instituição de crédito vem
desenvolvendo em benefício do povo nordestino e,
em particular, do povo da Paraíba, Estado pobre que
tenho a honra de representar nesta Casa.
O BNB vem realizando um trabalho exemplar e
os números, que não mentem jamais, mostram que
houve uma expansão expressiva do crédito a mini e
pequenos produtores.
Mais de 195 mil famílias foram beneﬁciadas com
ﬁnanciamento do BNB, no primeiro semestre deste ano,
através do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF, no total de R$388,5
milhões.
Esse montante, que representa expansão de
21,4% em relação ao mesmo período do ano passado,
corresponde a quatro vezes e meia as contratações do
primeiro semestre de 2003 e a mais de cinco vezes o
montante contratado no primeiro semestre de 2002.
A maior parte daqueles ﬁnanciamentos (R$156,6
milhões, ou 40,3% do total) beneﬁciou agricultores com
renda bruta anual familiar de até R$2 mil, enquadrados
no PRONAF Grupo B.
O aporte de recursos do BNB ao PRONAF B
cresceu substancialmente nos dois últimos anos. Tanto
que o valor dos ﬁnanciamentos contratados este ano,
de janeiro a junho, chegou a representar mais de treze
vezes e meia o montante aplicado pelo BNB no PRONAF B, no primeiro semestre de 2003.
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A razão desse incremento deve-se à utilização,
nessas operações, de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, principal instrumento de crédito à disposição do BNB para
ﬁnanciar o desenvolvimento regional. Somente no primeiro semestre deste ano o BNB contratou 195,2 mil
operações com recursos do FNE-PRONAF, no valor
de R$387,5 milhões.
Essas operações foram responsáveis por considerável democratização dos recursos do FNE, em relação ao histórico das aplicações. Basta ver que o valor
médio das operações do FNE situou-se em R$7,8 mil
no primeiro semestre deste ano, bem inferior à média
dos últimos anos.
Outros destaques com relação ao apoio do BNB
à agricultura familiar nordestina foram as medidas da
atual gestão visando desburocratizar as operações de
PRONAF e Crédito Fundiário.
Dentre elas, a criação de uma área na direção
geral especíﬁca para gerenciar essas operações; a
instalação de coordenações estaduais do PRONAF; a
criação da ﬁgura dos assessores de microcrédito rural
e a dispensa de garantias reais para os ﬁnanciamentos do PRONAF de valor inferior a R$20 mil; além da
implementação de um cadastro diferenciado para os
clientes do PRONAF, tornando mais ágil a concessão
desses ﬁnanciamentos.
Esses são alguns dados que evidenciam a prioridade da atual gestão do BNB aos programas governamentais mais voltados para a inclusão social, destacando-se, além do apoio à agricultura familiar e de
assentamentos, o microcrédito urbano.
De janeiro a julho deste ano, o BNB contratou
324,9 mil operações de microcrédito, através do Programa CrediAmigo, aplicando R$296,8 milhões. Esse
programa tem carteira ativa de 177,3 mil clientes (posição do ﬁnal de julho), dos quais mais de 60% são
mulheres, e o valor médio de suas operações este ano
é de R$913,37.
Em comparação com o mesmo período de anos
anteriores, as aplicações do CrediAmigo no primeiro
semestre deste ano cresceram 25,2% em relação a
2004 e 48,6% em comparação com os contratos efetivados no primeiro semestre de 2003, chegando a
superar o dobro do montante contratado no primeiro
semestre de 2002.
Outro trabalho importante do BNB foi o estudo
que acaba de ser publicado, intitulado: Mapa da Exclusão Social no Brasil: radiograﬁa de um país assimetricamente pobre. O objetivo de tão importante estudo
é avaliar os padrões de pobreza e exclusão social de
cada um dos Municípios brasileiros, com base em cinco indicadores de privação de serviços essenciais e
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renda, agregando também essas informações para os
Estados, regiões e para o Brasil como um todo.
O estudo é de autoria do professor e pesquisador
José de Jesus Sousa Lemos, da Universidade Federal
do Ceará (UFC), pós-doutor em Economia Ambiental
e atual Secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Maranhão. O autor criou o Índice de
Exclusão Social (IES), para aferir o grau de privações
que as pessoas enfrentam em termos de renda, água
tratada, saneamento, coleta de lixo e escolaridade. Segundo ele, o IES foi construído a partir da identiﬁcação
das diﬁculdades que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem para aferir padrões de bem-estar (ou
de mal-estar) nas economias mais atrasadas.
A pesquisa analisou os indicadores em cada
um dos 5.506 Municípios dos 26 Estados brasileiros
e nos 19 distritos do Distrito Federal. As evidências
encontradas mostram que os 200 Municípios mais
carentes do Brasil situam-se em 3 Estados da região
amazônica (Acre, Amazonas e Pará), em todos os 9
Estados do Nordeste e em Minas Gerais, este último
com apenas um Município compondo o grupo dos 200
mais carentes.
O estudo conclui propondo mudanças nas estratégias de políticas públicas de curto, médio e longo
prazos, para reverter os indicadores dramáticos de
pobreza e exclusão social encontrados em algumas
áreas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO TURRA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje,
para nossa alegria, assumiu o mandato um companheiro de meu partido, o Deputado Alfonso Hamm, em
substituição a outro grande companheiro, o Deputado
Augusto Nardes. Em nome da minha bancada e dos
gaúchos progressistas, saúdo S.Exa.
Seja bem-vindo e faça o mesmo trabalho que realizou na direção da EMATER ou quando foi assessor
do Ministro da Agricultura.
V .Exa. tem amplo conhecimento do que se passa
na agricultura do Estado, é mais alguém a somar-se a
essa bancada que luta todos os dias para a melhoria
do agronegócio nacional. V.Exa. ainda tem um componente muito especial: é um expert em fruticultura,
é alguém que fez disso um verdadeiro sonho, transformando em produtivas pequenas propriedades do
nosso Estado.
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Portanto, deixo minha saudação em nome de todos os colegas e a certeza de que terá nesta Casa um
período de muita tranqüilidade, muita paz, naturalmente, com menos turbulência, que, às vezes, emperra os
próprios trabalhos da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilton Baiano.
O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro nos Anais da Casa o Manifesto Municipalista
apresentado pelo Movimento Municipalista Brasileiro.
Vários Prefeitos estão em Brasília – só do meu
Estado são mais de 50 – para pedir que o dispositivo
da reforma tributária que aumenta em 1% o FPM seja
votado pela Câmara dos Deputados.
Além disso, eles aguardam a regulamentação do
ITR e a votação da regulamentação da PEC nº 29, de
2003, que vincula os recursos da saúde.
Apelo aos Parlamentares para que possamos
votar esses dispositivos, a ﬁm de que as Prefeituras
saiam da situação de penúria em que se encontram.
As diﬁculdades de todos os Municípios brasileiros são
muito grandes.
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
Manifesto Municipalista
O movimento municipalista brasileiro, representado pela diretoria da Confederação Nacional de Municípios, pelos presidentes das entidades estaduais
de Municípios e por cerca de 1.000 prefeitos, reunidos
em Brasília nesse dia 27 de setembro vem por meio
deste exigir um compromisso claro e deﬁnitivo dos
Senadores, Deputados Federais, líderes partidários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos
candidatos à presidência da Câmara, enﬁm do Congresso Nacional e do Governo Federal com a causa
municipalista.
Há mais de dois anos esperamos pela votação
do dispositivo da reforma tributária que garante um
pequeno, porém importante, alívio para as ﬁnanças
municipais – o aumento de 1% no FPM, o limite do
gasto com precatórios e a regulamentação do ITR. A
mais tempo ainda aguardamos a votação da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/2003, que
vincula os recursos da saúde; o projeto isenta de IPI
as máquinas e equipamentos adquiridos pelas prefeituras, da transferência da cobrança da dívida ativa
pelo sistema ﬁnanceiro e o parcelamento das dívidas
com o INSS.
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No início deste ano, durante nossa marcha, recebemos o compromisso do então presidente da Câmara dos Deputados, de que o aumento do FPM seria
colocado em votação, com ou sem acordo sobre uma
reforma tributária completa. Desde então a PEC está
na ordem do dia, mas não é votada.
Em seguida, o Governo Federal e os governadores entraram em campo pedindo mais um tempo para
fechar o acordo necessário à aprovação da reforma
tributária. O tempo passou, e o que vimos é que nem
Governo Federal nem governadores parecem realmente dispostos a fazer uma verdadeira reforma tributária.
Nosso prazo se esgotou! E a Câmara dos Deputados
não votou por quê? Onde está a autonomia do poder
legislativo?
O Governo Federal virou refém de uma política
econômica que, a pretexto de combater a inﬂação e
reduzira dívida ﬁnanceira, esquece da mais importante
de todas as dívidas, a dívida social. Não estamos pregando a irresponsabilidade ﬁscal, muito pelo contrário,
mas queremos que a responsabilidade ﬁscal esteja a
serviço da população.
Não é possível conviver, como estamos convivendo, com um superávit primário de 5,16% do PIB,
que exige enormes sacrifícios de todas as esferas
governamentais e não cobre sequer o custo dos juros
da dívida. Não adianta o setor público economizar R$
97 bilhões, como ocorreu nos últimos 12 meses, se a
taxa Selic continua nas alturas e faz com que o custo
– apenas os juros – Da dívida ultrapasse os R$150
bilhões, neste ano.
Estamos cansados de promessas e boas intenções. Queremos respostas claras a nossa pauta
de reivindicações, começando pelo aumento de 1%
do FPM. Ele custará apenas R$1,5 bilhão aos cofres
federais, o equivale a apenas dois dias úteis de juros
da dívida pública.
Por isso, estamos propondo aqui uma espécie
de parceria com o Congresso. Em vez de cada parlamentar e cada prefeito ﬁcar olhando para seu próprio umbigo, muitas vezes mendigando a liberação
do dinheirinho de uma emenda do Orçamento aqui e
outra ali, vamos lutar juntos por um novo sistema que
beneﬁcie a todos.
Agora, por exemplo, o governo está sinalizando
com a liberação de R$ 500 milhões para emendas. Isso
já ocorreu em anos anteriores. Em 2004, por exemplo, o governo chegou a empenhar R$ 650 milhões
como parte de suas promessas, mas em dezembro,
quando todos já tinham esquecido de sua promessa,
deixou pago – apenas R$ 150 milhões e cancelou o
restante.
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E por isso que, além de reivindicar nosso aumento
do FPM, estamos propondo uma nova sistemática de
rateio dos recursos destinados às emendas parlamentares. Aos parlamentares, não pode mais interessar
esse jogo de faz-de-conta, no qual o governo aceita a
inclusão dos valores no Orçamento e depois bloqueia
tudo. Aos prefeitos também não interessa essa situação
de apadrinhamento político, de troca-troca, que deixa
a maioria dos municípios reféns do jogo político. Queremos o repasse direto dos cerca de R$ 2,8 bilhões,
previstos para as emendas para todos os municípios
pelos mesmos critérios do FPM. Isto é dar transparência na gestão dos recursos públicos.
Os prefeitos também reivindicam do próximo presidente da Câmara a criação de um espaço institucional
no qual os assuntos de interesse dos municípios possam ser tratados. Hoje a maior parte dos programas
federais e estaduais são colocados em prática através
de parcerias com as prefeituras. Por isso, propormos
duas iniciativas: a criação na Câmara de uma Comissão de Assuntos Municipais, a exemplo do Senado,
e a abertura de pelo menos uma reunião mensal da
mesada Câmara com as lideranças partidárias à participação das lideranças dos municípios.
Alertamos que a votação do 1% do FPM deve ser
imediata, pois o repasse deve ocorrer em dezembro,
caso o projeto não seja apreciado imediatamente os
municípios arcarão com um prejuízo de mais R$ 1,5
bilhão a exemplo do ano passado.
Por ﬁm, para pressionar a votação na Câmara
dos projetos de interesse dos municípios, propomos
três linhas de ação aos Deputados:
1) um esforço concentrado para votar as
MP que estão trancando a pauta, quer para
aprová-las quer para derrubá-las;
2) mudança do horário de funcionamento
das CPI, se necessário, para deixar as terças
e quartas-feiras livres para as votações em
plenário; e
3) trancar a pauta de votações até a votação dos projetos de interesse dos municípios.
Brasília, 27 de setembro de 2005.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de falar do assunto que me traz à
tribuna, quero fazer o registro de um grande evento
que esta sendo realizado nesta Casa a partir de hoje
até amanhã: o 1º Seminário de Combate à Pirataria e
a 2ª Mostra de Ações contra a Pirataria e Apresentação de Produtos Pirateados.
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A abertura do seminário foi hoje pela manhã e foi
um sucesso. Contou com a participação de delegações
de quase todas as Unidades da Federação, de representantes de entidades, de Parlamentares estrangeiros, do Secretário-Executivo do Ministério da Justiça,
do Presidente do Conselho Nacional de Combate à
Pirataria, que aqui esteve representando o Ministro
da Justiça, Márcio Thomaz Bastos.
Hoje à tarde, a partir das 16h, teremos oﬁcialmente a abertura da exposição no Anexo II da nossa
Casa.
Sr. Presidente, amanhã, nosso plenário viverá
momentos importantes porque, mais uma vez, vamos
eleger o Presidente da Casa. Será uma eleição antecipada em decorrência dos episódios que todo o Brasil
está farto de conhecer.
Nessa disputa, apresentam-se, pelo menos até
o momento, 9 candidaturas.
Quero , em primeiro lugar, dizer que todas as candidaturas são legítimas. O Regimento da Casa permite
a indicação de qualquer um dos 513 Deputados, por
intermédio de partido político, ou de maneira avulsa,
individual, mesmo sem apoio de partido.
Sr. Presidente, tendo em vista a gravidade da
crise política por que passa o País, está mais do que
na hora de aproveitarmos esta grande oportunidade
para dar passo fundamental no resgate da credibilidade
do Poder Legislativo, particularmente da Câmara dos
Deputados. Pesquisas divulgadas quase semanalmente
mostram que a cada dia o Parlamentar brasileiro perde
respeito perante nossa sociedade.
Quero, neste momento, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, frente a essas 9 candidaturas,
destacar a de Aldo Rebelo. S.Exa. é membro da bancada do PCdoB e Vice-Presidente de partido. Ressalto
sua candidatura porque, além de meu correligionário,
companheiro, camarada, colega de partido político,
conheço a história do Deputado Aldo Rebelo, sua militância, suas lutas, assim como a grande maioria dos
Deputados. Podem até não concordar com sua ideologia e com as lutas que trava, mas tenho convicção
absoluta de que todos nutrem por Aldo Rebelo profundo respeito.
Em 1979, no ato de reconstrução da União Nacional dos Estudantes – UNE, Aldo Rebelo foi eleito
Secretário-Geral. No ano seguinte, em 1980, Presidente da UNE. Naquele momento, eu era Presidenta
do Diretório Central da Universidade Federal do Amazonas. Portanto, tive a oportunidade de conviver com
Aldo Rebelo num período importante da militância estudantil deste País.
Aldo Rebelo, apesar de nordestino, alagoano, conquistou seu primeiro mandato parlamentar nas eleições
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de 1988, quando eleito Vereador na Capital do Estado
de São Paulo. Nas eleições seguintes, foi eleito Deputado Federal. Hoje, cumpre seu quarto mandato.
Aldo Rebelo foi diversas vezes Líder e Vice-Líder
de nossa bancada. Presidiu com muita competência a
CPI do Futebol, a CPI da Nike. Foi o Líder do Governo
nesta Casa no início do mandato do Presidente Lula.
Ocupou a Secretaria de Relações Institucionais, o Ministério político do Governo do Presidente Lula.
Finalmente, entre todas as características de
Aldo Rebelo – trata-se de pessoa capaz, dedicada,
honesta, íntegra, amiga, solidária – gostaria de destacar a lealdade, porque sempre foi leal ao nosso partido, sobretudo quando ocupou a Liderança do PCdoB;
foi leal ao Governo, quando foi seu Líder nesta Casa
e quando foi o Ministro responsável pela articulação
política. Não tenho dúvida de que será leal à Câmara
dos Deputados.
Aldo Rebelo não será um Presidente da Câmara
dos Deputados subserviente ou submisso ao Palácio do
Planalto, tampouco utilizará essa cadeira, esse importante cargo, para emperrar o desenvolvimento do País.
Aldo Rebelo tem aquilo que queremos, aquilo que o
País quer e de que precisa a Câmara dos Deputados:
responsabilidade, independência e lealdade, para poder colocar esta Casa no caminho certo.
Mais do que declarar meu voto a ele, tenho convicção absoluta de que esta Casa será muito bem
presidida por Aldo Rebelo.
Muito obrigada.
O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, agricultores familiares e assentados
da reforma agrária de todo o País participam, de 29
de setembro a 2 de outubro, da 2ª Feira Nacional da
Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que se realizará em Brasília, no Parque da Cidade.
O evento é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que espera reunir, nesta segunda
edição do evento, 80 mil pessoas.
Cerca de 500 expositores vão mostrar a produção agrícola familiar e dos assentamentos, tais como
doces, conservas, geléias, farinhas, derivados do leite,
carnes, embutidos, castanhas.
Além da produção rural, a feira vai trazer também o artesanato de comunidades indígenas e quilombolas, feito a partir de palhas, cipós, argila, pedra
e cerâmica.
A feira vai reunir uma amostra de todo vigor que
os assentamentos e os agricultores familiares do País
têm na sua produção.
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O Governo Federal aumentou em quase 4 vezes
a oferta de crédito para o setor da agricultura familiar
nos últimos 3 anos.
No início de 2003, os recursos para ﬁnanciar o
plantio da agricultura familiar e dos assentamentos
eram da ordem de R$2 bilhões. Hoje, estamos ofertando R$9 bilhões em crédito.
Além de recursos, outras importantes ações têm
fortalecido cada vez mais esse importante setor da
economia nacional, entre eles o sistema nacional de
assistência técnica, as políticas de preço, de comercialização e do seguro da agricultura familiar.
Outro importante avanço do setor no País este
ano foi a criação da UNICAFES, que terá um stand
institucional e participa da programação da feira, em
um debate no dia 30, sobre cooperativismo e associativismo.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja dada
publicidade pelos órgãos de comunicação da Casa de
importante evento em Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Celcita Pinheiro.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje é um dia muito especial para
uma parcela da nossa população. Comemora-se o Dia
Nacional do Idoso. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, instituiu o Estatuto do Idoso, trazendo no seu
bojo a regulação dos direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos.
Com a expectativa de vida subindo no Brasil, o
Estatuto do Idoso veio consolidar uma vida mais digna
àqueles que contribuíram para o desenvolvimento do
País ao tempo em que cria mecanismos para melhor
aproveitar os próximos anos com mais qualidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE, em recente
pesquisa, anuncia que em 2050 a faixa da população
com mais de 80 anos terá cerca de 13,8 milhões de
pessoas. Em 2000, o Brasil tinha apenas 1,8 milhão
de idosos acima de 80 anos. Esse salto na expectativa
de vida aponta para a necessidade de qualiﬁcar proﬁssionais para lidar com essa clientela, diz o médico
Renato Veras, Ph.D. em envelhecimento humano pela
Universidade de Londres e Diretor da Universidade
Aberta da Terceira Idade, da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro.
Com o crescimento vertiginoso da população
da terceira idade, constatamos um desequilíbrio em
relação aos proﬁssionais responsáveis pelo acompanhamento da vida dessa população. O País tem hoje
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apenas 600 geriatras com título de especialização da
Sociedade Brasileira de Geriatria, contra – pasmem!
– 80 mil pediatras.
Um estudo realizado pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro revela que ser pediatra no Bairro de
Copacabana é um verdadeiro caos. Em contrapartida,
os geriatras existentes no bairro estão com suas agendas lotadas. Vem crescendo o número de proﬁssionais
pediatras, principalmente interessados em cursos de
especialização em geriatria.
É bom salientar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que os programas desenvolvidos em conjunto
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Governo do Estado de Mato Grosso
em prol dos idosos foram descentralizados, e, por meio
de convênios com as Prefeituras Municipais, o Estado
repassou os recursos, e as atividades foram deﬁnidas
com a participação da comunidade. No exercício de
2005 foram transferidos por convênios a importância de
R$1.010.000,00 de recursos exclusivos do Estado, sendo atendidos todos os Municípios de Mato Grosso.
É reconhecendo o valor e a experiência dessas
pessoas na construção de nosso Brasil que ﬁzemos
questão de prestar essa homenagem ao Dia Nacional
do Idoso, bem como também parabenizar o Congresso
Nacional pela proposição da Lei do Estatuto do Idoso
e ﬁnalizar com uma frase para reﬂexão: “Juventude é
sempre ter projetos; só morremos quando perdemos
a curiosidade”.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, em Porto Velho, pela manhã foi comemorado o Dia Nacional do Idoso com passeata promovida
pela Fundação de Assistência Social do Estado, com a
participação de diversas entidades da terceira idade.
Sr. Presidente, o idoso também se organiza e luta
para implementar e tornar efetivos direitos que constam
do Estatuto do Idoso, produção legislativa desta Casa,
com diversos dispositivos sem eﬁcácia. É necessário
torná-los eﬁcazes, com a implementação de políticas
públicas positivas e diferenciadas – e nada melhor do
que as pessoas da terceira idade lutarem a ﬁm de que
isso seja efetivado. Nesse sentido, há sensibilidade e
compromisso por parte de diversos Prefeitos e Governadores para o cabal cumprimento do Estatuto.
Portanto, presto esta homenagem às pessoas
da terceira idade do Estado de Rondônia pela garra
de irem às ruas e exigir a adoção de políticas públicas
aﬁrmativas e o cumprimento do Estatuto do Idoso.
Aproveito a oportunidade para fazer minhas as
palavras da Deputada Vanessa Grazziotin, ao destacar
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o Deputado Aldo Rebelo como o melhor candidato à
Presidência da Câmara dos Deputados.
Aldo Rebelo tem bom passado, militância e compromisso com a democracia. É importante para o Parlamento brasileiro, órgão que expressa a vontade da
população – e é por isso que em regimes de força e de
exceção os Parlamentos são cerceados ou fechados
– ter um libertário no comando, alguém que defende
a democracia e luta por ela.
A candidatura de Aldo Rebelo, com o apoio do PT
e do PSB, honra a esquerda, os democratas e aqueles
que querem um país ﬁncado em democracia sólida e
não em regime político de fachada, formal.
Por tudo isso, registro nosso apoio, vontade e
disposição de fazer campanha a ﬁm de ter o Deputado Aldo Rebelo na Presidência desta Casa, que não
pode mais se dar ao luxo de aventuras. Precisamos
ter consciência e maturidade para escolher quem poderá dirigir esta Casa com independência, de modo a
expressar a vontade do povo brasileiro.
Sr. Presidente, trago outro assunto ao Plenário.
Em face da crise política, os jornais deram pouca divulgação a fato importante. O Governo Federal vendeu
títulos públicos em reais no mercado internacional. Há
décadas, ao renegociar a dívida externa ou emitir títulos
públicos, o Brasil o fazia em dólares, o que gerava perda
de soberania e sujeição a variações cambiais, interferências e turbulências do mercado internacional.
É pela primeira vez, Sr. Presidente, que o Governo brasileiro consegue emitir títulos de ﬁnanciamento
da sua dívida pública tão-somente referenciado em
real. Primeiro, tal medida prestigia nossa moeda; segundo, dá conﬁança a nossa economia e às regras
estabelecidas. É muito importante, se queremos que
o País receba investimentos estrangeiros produtivos,
que não seja apenas um país de investimento especulativo, como o foi durante 20 anos, mas dê exemplo
de maturidade e de ﬁrmeza às ações da política macroeconômica, estabilize nossa economia e estabeleça
regras claras e cristalinas.
E esse evento – não o que sai na imprensa, uma
vez que parte dela não tem interesse de divulgar fatos
positivos, mas de aproveitar a maré de ataques ao PT
– foi pouco divulgado, apenas pelos jornais especializados em economia. Esse fato é muito importante, é um
sinal signiﬁcativo de que a economia vai bem, apesar
de que muita coisa precisa ainda ser feita.
Tenho conversado com o pessoal do SINDIRECEITA, da ANFIP e de diversos sindicatos ligados à
MP nº 258, cujo conteúdo é correto. Como auditor do
trabalho, entendo que devemos uniﬁcar as ﬁscalizações para tornar efetivo e real o trabalho persecutório
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do Estado de combater a sonegação ﬁscal e arrecadar
aquilo que é correto e justo.
Sabemos que existe um conﬂito corporativo na
Receita Federal. É inadmissível que num país com
uma visão republicana ainda haja conﬂitos de corporações. O Estado é unitário, tem conteúdo ideológico,
é uma República.
Por essa razão é correto o conteúdo da Medida
Provisória nº 258, apesar de entender que devemos
fazer algumas modiﬁcações para corrigir distorções.
Temos de combater a sonegação ﬁscal, fortalecer o
Fisco e manter o Estado. (Palmas nas galerias.)
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar
que demos entrada nesta Casa ao Projeto de Lei nº
5.948, de 2005, que dispõe sobre o impedimento de
doação de bens à administração pública por pessoas
físicas ou jurídicas sujeitas à ﬁscalização.
Não se trata de uma escola receber equipamento
ou de um hospital público receber mobiliário ou equipamento. É uma situação diferente, ou seja, quando
empresas fazem doações de bens a órgãos ou entidades públicas, principalmente aquelas responsáveis por
ﬁscalizar essas atividades. Neste caso, a doação não
deve ser admitida, pois coloca em risco a necessária
isenção com que o órgão deve atuar.
Exempliﬁco o que já aﬁrmei da tribuna desta Casa
quanto ao fato de um órgão em Santa Catarina, meu
Estado, mais precisamente a Delegacia Regional do
Trabalho, receber de algumas entidades, por iniciativa
dos sindicatos, recursos e bens para equipar e melhorar
suas instalações. E pergunto: como pode um agente
ﬁscalizador receber tais benefícios da iniciativa privada
se depois será ﬁscalizada por esses entes públicos?
Por essa razão, estamos dando entrada a esse
projeto de lei, que impede assim que pessoas físicas
ou jurídicas façam doações de bens à administração
pública. Espero poder contar com o apoio dos pares
para aprová-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Inocêncio Oliveira, é uma
satisfação estar nesta sessão conduzida por V.Exa.
Cumprimento os Srs. Deputados, funcionários e telespectadores.
Gostaria, em primeiro lugar, de fazer breve comentário sobre a saída de alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores ontem e hoje, fato que lamento
profundamente.
Considero antidemocrática a postura desses
petistas que se afastaram do partido antes mesmo
do resultado do primeiro turno das eleições internas.
Respeito a opinião desses companheiros, mas tam-

47096

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

bém não posso me furtar de aﬁrmar que para estes a
eleição do partido só teria validade se eles tivessem
se elegido. O processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores ainda não acabou. Temos o segundo turno
no qual serão deﬁnidos os rumos que o PT terá no
próximo período.
Sou da cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul,
e alguns aspectos que sempre me moveram na política
foram a palavra, a honra e principalmente a convicção
de que não é na crise que abandonamos a luta. Ao
contrário, é nos momentos de crise, nos momentos
mais difíceis, que nós conhecemos os companheiros,
os parceiros, aqueles que têm a responsabilidade de
continuar a construção de um projeto como o do Partido dos Trabalhadores, partido este que não tem sido
único, que não é o dono da verdade, que não tem a
bandeira da ética como uma exclusivamente sua. Mas
é um partido que tem sido importante, fundamental
para a construção da democracia no nosso País. E é
essencial que continue sendo instrumento de defesa
dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do
Brasil.
Lamento, portanto, a saída desses companheiros
e lembro que talvez o principal passo que eles poderiam dar seria o de se retirar e deixar no partido seus
mandatos para que outros assumam a responsabilidade e a luta para a construção e o fortalecimento do
nosso projeto.
No dia 18 de setembro, os ﬁliados do Partido dos
Trabalhadores deram uma demonstração da sua vitalidade. Contrariando setores da sociedade, da mídia
e do próprio Partido, os quais aﬁrmavam que a estrela
estava esfacelada, que o PT estava partido, a votação
provou que o PT está maduro, ﬁrme e forte.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para lamentar a cobertura que muitas vezes alguns setores da
mídia fazem, dizendo que está havendo debandada do
PT. Ao contrário: temos assistido à permanência dos
militantes no Partido dos Trabalhadores, ao exemplo
dado pela sua militância: mais de 300 mil ﬁliados, em
massa, foram às urnas votar nas eleições, de forma
direta, para escolher o presidente nacional, os presidentes estadual e municipal e as chapas dos diretórios, em
todos os rincões deste País, o que mostra um partido
com estrutura verdadeiramente democrática.
Na votação do dia 18 de setembro os ﬁliados acenaram para os rumos os quais acredita que o PT deve
tomar. Mas ainda há uma segunda etapa, no próximo
dia 09 de outubro, quando elegeremos o Presidente
Nacional da sigla, além de presidentes municipais e
estaduais de diversos rincões do Brasil.
Aos companheiros que saíram do PT, desejo que
continuem buscando, mesmo que em outra legenda, a
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construção de um País melhor. Mas reaﬁrmo que eu,
assim como milhares de petistas espalhados por todo
este Brasil, acreditamos que o Partido dos Trabalhadores ainda é a melhor alternativa para a construção
de uma sociedade com mais justiça social.
Faço este registo na Casa para lamentar a atitude
daqueles que deixam o barco no momento da crise,
fato que decepciona os cidadãos, homens e mulheres, deste País.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
a oportunidade para falar do importante debate que será
travado hoje ou nas próximas semanas sobre a Medida
Provisória nº 258, de 2005, que cria a Super-Receita,
através da fusão da Secretaria da Receita Federal e
da Secretaria da Receita Previdenciária.
A criação da Super-Receita é uma medida que
visa melhorar o atendimento ao contribuinte com economia de tempo e redução de custos, além da diminuição dos gastos no setor públicos. A Super-Receita
também vai aumentar a arrecadação sem a majoração
de tributos, o que é muito importante para que o Governo possa continuar a investir em áreas prioritárias
como a social.
O que é necessário e importante é o diálogo para
o aperfeiçoamento da Medida Provisória nº 258, para
melhorar a arrecadação e deﬁnir claramente o papel
das categorias das Secretarias de Receita Federal e
da Receita Previdenciária. Precisamos debater com
os diversos setores envolvidos no assunto para que
a criação da Super-Receita não seja apenas fruto da
vontade do Governo ou do Relator da medida provisória, mas, sim, de todo o funcionalismo e da sociedade em geral.
O novo órgão é vinculado ao Ministério da Fazenda e foi criado com o objetivo de racionalizar o
cumprimento das obrigações tributárias e previdenciárias por parte dos contribuintes, além de reforçar o
combate à sonegação.
A Super-Receita poderá melhorar a ﬁscalização
e reduzir o desperdício. O Governo estima que a uniﬁcação aumente a arrecadação em 11,4 bilhões de
reais. Isto pode reduzir o déﬁcit do INSS em aproximadamente 6 bilhões.
A Super-Receita contará com 30 mil funcionários
do quadro atual, além de outros mil auditores ﬁscais e
1.400 técnicos do ﬁsco que ainda prestarão concurso
público. O orçamento para a nova estrutura está calculado em R$1,2 bilhão.
Sou um defensor dessa medida provisória,
que precisa ser aprovada sob a responsabilidade da
Casa.
Ao mesmo tempo, precisamos conclamar o Relator da matéria para que S.Exa. produza, em seu re-
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latório, negociações intermediadas pelos debates travados nesta Casa com o Governo, com as entidades
representativas dos servidores e com os Deputados.
Por meio do diálogo, aperfeiçoaremos essa medida
provisória. O parecer virá a plenário representando
os interesses de segmentos, como, por exemplo, dos
técnicos da Receita Federal, representados pelo SINDIRECEITA. Ressalto alguns detalhes muito importantes para a categoria, que precisam ser revistos nessa
medida provisória.
Primeiro, a substituição do termo “auxiliar” pela
palavra “técnico”; segundo, a garantia em lei de que
as atribuições que atualmente são prerrogativas dos
técnicos, e desempenhadas por esses técnicos no seu
cotidiano, e que são compatíveis com o curso superior o qual é exigido durante o concurso público, sejam
atendidas e regulamentadas por meio dessa medida
provisória. Terceiro, é a mudança na nomenclatura do
cargo, fazendo com que esteja mais de acordo com
as atribuições e com as ações desenvolvidas por esses servidores.
Dou o exemplo dos técnicos, mas poderia falar de
outras categorias, mas ressalto esse exemplo para dar
a devida importância que esta Casa vai ter de discutir,
debater e chegar a um bom encaminhamento para que
possamos aprovar esta Medida Provisória importantíssima para o futuro deste País, fazendo com que esses
proﬁssionais sejam respeitados nesta Casa.
Portanto, é necessário e urgente que o Relator
tenha sensibilidade e incorpore ao seu parecer as
propostas legitimamente feitas pelas entidades representativas dos servidores, pela sociedade e pelos
membros desta Casa.
Peço, por ﬁm, aos Deputados que sejam sensíveis
à situação e encarem a votação da Medida Provisória
nº 258 como uma oportunidade de esta Casa aprovar
um projeto que transforma o sistema tributário do País,
como um meio de promover uma revolução na área,
além de corrigir alguns erros e distorções cometidos
e auxiliar esse órgão a, atendendo às reivindicações
de algumas categorias, efetivamente representar os
interesses de todos: dos Deputados, da sociedade
brasileira, dos servidores e do Governo Federal.
Portanto, este é o apelo que faço a esta Casa: que
aprovemos, com as devidas e necessárias mudanças,
a Medida Provisória nº 258.
Muito obrigado. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência informa às senhoras e aos senhores presentes nas galerias que a Câmara dos Deputados tem
o maior prazer de recebê-los, sobretudo porque esta
Casa é do povo, daqueles que não têm seus direitos
reconhecidos – sempre haverá uma voz na tribuna
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em defesa dos fracos e oprimidos, dos necessitados
e perseguidos. Por isso, a Câmara dos Deputados os
recebe de braços abertos. No entanto, é proibida a
manifestação das galerias.
A Presidência agradeceria muito se os queridos
auditores ﬁscais, cujos direitos defendem – não benefícios, mas direitos – compreendessem a situação,
para que pudéssemos continuar nosso trabalho da
melhor maneira possível. Ressalto que os senhores
terão sempre o apoio do Deputado Inocêncio Oliveira
na luta pelos seus direitos.
Agradeço a todos a compreensão.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente quero me associar ao pronunciamento do Deputado Marco Maia, especialmente
no que diz respeito à negociação feita com o Governo
sobre a Medida Provisória nº 258. Esperamos que os
aspectos lá discutidos sejam respeitados pelo Relator
e que votemos a medida provisória sem dela excluir a
categoria dos técnicos, que exerce signiﬁcativo trabalho na Receita Federal.
Sr. Presidente, por ﬁm, solicito a V.Exa. que seja
registrado nos Anais da Casa artigo do Ministro Ciro
Gomes, publicado no caderno Opinião, do jornal Folha
de S.Paulo, em de 20 de setembro de 2005, intitulado A Integração do Bom Senso. O texto trata de água
e, em especial, da revitalização e da transposição do
Rio São Francisco.
Era o que tinha a dizer.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
Opinião
Tendências/Debates
A integração do bom senso
Ciro Gomes
No Nordeste setentrional, a disponibilidade de
água é menos da metade do que a Organização das
Nações Unidas estabelece como mínima para a sustentabilidade da vida humana. Segundo a ONU, a vida
é minimamente sustentável quando a disponibilidade
hídrica é de 1.500 m3 por habitante/ano. Por causa
disso, o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, sensatamente, decidiu viabilizar a execução de
um projeto que há décadas tem sido só uma promessa
– o Projeto São Francisco.
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“O Projeto São Francisco mudará a vida
de 12 milhões de nordestinos sem prejudicar
um único brasileiro”
Para tanto, reviu propostas de governos anteriores, que previam a captação de até 300 m3/s, uma insensatez, e incluiu na nova concepção a revitalização
do rio, hoje na centralidade do planejamento do governo e no seu PPA. O Projeto São Francisco não é de
transposição, mas de integração de sua bacia com as
bacias dos rios intermitentes do Nordeste setentrional.
Seu claro objetivo é oferecer segurança hídrica a 12
milhões de pessoas que vivem nas pequenas, médias
e grandes cidades dos Estados de Pernambuco, da
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará.
Do ponto de vista da engenharia, o empreendimento é de fácil execução – dois canais a céu aberto
revestidos de concreto, alguns túneis, algumas lagoas
de retenção, algumas tomadas de água e estações
elevatórias. Quando estiver em operação, captará, à
jusante da barragem de Sobradinho, 26 m3 por segundo, ou seja, 1,4% da vazão mínima que chega ao
mar. Quando, e somente quando, Sobradinho estiver
vertendo, o volume captado será ampliado para até
127 m3 por segundo. Nesses vertimentos, a vazão do
rio chega a picos de até 15 mil m3 por segundo, como
aconteceu em 2004 – todo esse excedente vai adoçar
o oceano. A água captada será transferida para açudes
estratégicos, dos quais, por uma rede de adutoras já
construídas ou em construção pelos Estados receptores, chegará às cidades.
Em maio do ano passado, o Presidente Lula baixou decreto considerando de utilidade pública, para
efeito de desapropriação por interesse social, 2,5 km
de terras nas duas margens dos eixos norte e leste do
projeto. Isso quer dizer que, desde a data da publicação do decreto, estão proibidas a venda e a compra
dessas terras, que serão utilizadas para projetos de
assentamento do Programa de Reforma Agrária e para
a agricultura familiar. Os menos favorecidos serão os
mais beneﬁciados.
Outra inovação do Projeto São Francisco é sua
sinergia hídrica. No Nordeste, grande parte da água
dos açudes se perde ou pela evaporação, nos anos
secos, ou pelo vertimento, nos anos chuvosos. Essa
perda deixará de existir, e a água dos açudes será
aproveitada permanentemente em diferentes usos.
Os reservatórios não precisarão mais permanecer
cheios na expectativa de que o próximo ano será de
seca. Quando eles forem recarregados pela água das
chuvas, as bombas do projeto serão desligadas, sendo
religadas nos anos secos.
Para impedir conﬂito de interesses, para assegurar o ﬁel cumprimento dos limites da outorga de uso da
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água e para garantir a plena eﬁciência do seu sistema de geração de energia elétrica, será, por decisão
do Presidente Lula, uma subsidiária da própria Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), a ser
criada com essa exclusiva ﬁnalidade, a responsável
pela operação do projeto São Francisco.
A revitalização do São Francisco, consenso oco
até o início deste governo, começou, e seu foco é o saneamento básico e a recomposição das matas ciliares.
Estão em execução ou em fase de contratação projetos
de tratamento de esgotos beneﬁciando mais de duas
dezenas de cidades que hoje os despejam, in natura,
na calha do rio. Os primeiros canteiros de mudas para
a reposição de matas ciliares estão produzindo.
O que o São Francisco doará para o semi-árido setentrional é apenas 1,4% da vazão mínima que
ele hoje joga no mar. É quase nada, se comparado
aos mais de 60% que o Rio Piracicaba manda para o
abastecimento da cidade de São Paulo; aos cerca de
60% que o Rio Paraíba do Sul desvia para o abastecimento do Rio de Janeiro; aos 50% que o Rio Tajo doa
à Espanha antes de entrar, com o nome de Tejo, em
Portugal, onde deságua no oceano Atlântico.
O Projeto São Francisco é um empreendimento
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Para blindá-lo contra a mínima
suspeição, solicitei, por determinação do Presidente
Lula, ao Tribunal de Contas da União a análise e o
acompanhamento técnico, especializado, de todo o
seu processo licitatório. As recomendações do TCU
foram acolhidas e incluídas no edital.
O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, licenciado pelo IBAMA e dispõe de
outorga da ANA. Sua concepção atual, fruto também
da parte bem intencionada das críticas que recebeu,
mudará a vida de 12 milhões de nordestinos, como
regra pobres, sem prejudicar um único brasileiro. É
também a experiência de integração mais segura entre todas as observadas no mundo por duas razões:
o ínﬁmo volume captado (apenas 1,4%) e o ponto de
captação, situado num trecho onde o rio é totalmente
regularizado, entre as barragens da CHESF.
Ciro Gomes, 47, advogado, ﬁliado ao PSB, é Ministro da Integração Nacional. Foi Prefeito de Fortaleza
(1988-90), Governador do Ceará (1991-94) e Ministro
da Fazenda (Governo Itamar).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Parlamentares, o trabalho voluntário de milhões de brasileiros
tem suprido a ausência do Estado em diversas áreas,
sobretudo na da educação e na da capacitação pro-
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ﬁssional. O voluntariado exerce a função de colchão
social das múltiplas carências que ainda precisam ser
erradicadas em nosso País.
Quem quiser aprender a ler, a trabalhar com o
computador ou a tocar um instrumento musical não
precisa gastar rios de dinheiro. Organizações não-governamentais, associações ou mesmo grupos religiosos têm belos exemplos de trabalhos comunitários.
São programas de alfabetização, inclusão digital, proﬁssionalização e dezenas de outros cursos oferecidos
gratuitamente. Em igrejas, escolas ou áreas livres, encontram-se esforçados alunos e insistentes professores, sempre prontos a dar o melhor de si.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a aprendizagem de novas competência e habilidades não favorece apenas a quem as adquire. Beneﬁcia, e muito,
a quem se dispõe a gastar algumas horas semanais
em favor de quem precisa. O ganho para estes não é
material. O lucro maior dos gentis doadores é, entre outros dividendos, a elevação da auto-estima, propiciada
pela sensação de se sentir útil e de veriﬁcar que sempre
haverá alguém mais necessitado do que nós.
Parabenizo os voluntários de todo o Brasil e apresento à Casa os meus protestos, porque, no Brasil, as
pessoas que querem fazer o bem encontram, exatamente nas estruturas de Governo – sejam elas Municipais, Estaduais ou Federais – as maiores diﬁculdades.
O Governo faz algumas parcerias, mas tem, em todos
os âmbitos, grande diﬁculdade de agir em conjunto
com esses voluntários, que acabam esbarrando na
tremenda burocracia oﬁcial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou aqui hoje para fazer à Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apelo no sentido de
que dê celeridade ao cumprimento de compromisso
que é do Presidente Lula e do Governo, o qual visa
a atender às mais do que justas reivindicações dos
servidores públicos militares, que pleiteiam aumento
de vencimentos.
Ainda ontem o Ministro do Planejamento anunciou que até o ﬁm do Governo Lula os servidores civis
terão recebido reajustes diferenciados de no mínimo
29,17%, índice que signiﬁca a inﬂação acumulada de
2003 a 2007.
Com muita justiça, diversas categorias foram
beneﬁciadas. Entre elas estão os servidores do Poder
Judiciário. Os servidores do Poder Legislativo lutaram
e conseguiram 15% de aumento. Não é possível que
os militares não tenham, até este momento, recebido
o reajuste pleiteado, que é, por todas as razões, muito justo.
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Essa preocupação está atingindo os militares
das 3 Armas – Aeronáutica, Exército e Marinha – até
porque o compromisso de conceder o reajuste foi expresso em ofício que o Vice-Presidente da República
e Ministro da Defesa José Alencar dirigiu aos Comandantes de todas as Forças.
O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, recebeu, no dia
6 de agosto de 2005, ofício dizendo que o Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sensível às
perdas na remuneração da família militar havidas ao
longo dos anos e levando em conta as diﬁculdades
orçamentárias por que ela passa, determinou que se
majorasse a sua remuneração em 13%, a partir de 1º
de outubro deste ano, e em mais 10%, a partir de 1º
de agosto de 2006.
Pois bem, hoje é dia 27 de setembro de 2005 e
ainda não há ato algum formalizando esse aumento,
que, repito, é justo e representa compromisso assumido pelo Presidente da República.
Para que os militares possam receber os vencimentos em outubro já com o reajuste, é indispensável
que os atos a ele referentes, bem como medida provisória acerca do tema, sejam imediatamente editados.
Sabemos que as complementações de dotações
orçamentárias relativas ao reajuste já foram encaminhadas. O Projeto de Lei nº 44, de 2005, do Congresso
Nacional, acresce às dotações orçamentárias das 3
Armas o valor de 1 bilhão, 125 milhões e 577 mil reais,
o qual permite o atendimento do aumento de 13%.
Mas, para se atender a essa justa reivindicação,
além de ser necessário que o projeto de lei tramite
normalmente, é indispensável que, ao ﬁnal das contas, o aumento se concretize por meio dessa medida.
É o que esperamos da Casa Civil.
Devemos assinalar ainda que esse aumento foi
prometido em 2004. Os servidores públicos militares,
que compõem o Ministério da Defesa, são dedicados,
disciplinados e atuantes em todo o território nacional e
estão aguardando esse aumento pacientemente.
Faço este apelo público da tribuna, e o farei diretamente à Ministra Dilma Rousseff, no sentido de que
seja agilizado esse processo, para acalmar de forma
deﬁnitiva nossos servidores militares, que se encontram intranqüilos com essa situação.
Espero o mais breve possível a edição da medida provisória que, repito, de forma alguma, reajusta os
salários dos militares de modo adequado, uma vez que
eles se encontram defasados. Diversas categorias dos
servidores civis têm sido atendidos de forma especial,
restam apenas os militares. Trata-se de um compromisso do Presidente Lula e do Ministro da Defesa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência tem o prazer de anunciar a presença em
plenário do ilustre Prefeito de Joaima, Minas Gerais, Sr.
Flávio Botelho Leal, que está acompanhando o ilustre
Deputado Ademir Camilo.
Desejamos a S.Exa. uma boa estada em Brasília
e que consiga carrear os recursos necessários às obras
fundamentais ao desenvolvimento de seu Município.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é o Dia do Idoso. E podemos comemorá-lo
porque, por iniciativa do Presidente Lula, aprovamos
o Estatuto do Idoso, uma conquista importante para
os idosos do País.
Aproveito a oportunidade para me referir ao momento que estamos vivendo, de muita crítica, principalmente ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
O jornal O Tempo, do dia 22 de setembro, traz
justamente uma reﬂexão sobre o atual momento, principalmente para os ﬁliados do Partido dos Trabalhadores.
Vou ler o artigo do teólogo Leonardo Boff, Sr.
Presidente:
“Tudo que é sadio pode ﬁcar doente. A
parte sadia pode curar a parte doente. Saúde,
sabem-no seus operadores, não é a ausência
de danos, inerentes à condição humana. É a
força de viver com esses danos e ainda crescer humanamente com eles. Esta perspectiva
vale para a crise que atingiu o PT e toda classe
política. A doença da corrupção é ocasião de
melhorar a democracia e a política em todos
os partidos.
Esta leitura não desculpa os erros cometidos, mas denuncia o moralismo que faz
desses erros doença terminal. Por protesto
que mascara o moralismo muitos tendem a
abandonar o partido. Com isso, agravam a
dispersão das forças de esquerda que ﬁcam
enfraquecidas como alternativa às forças conservadoras que construíram o país desigual
e injusto que herdamos. Estas aproveitam a
atual crise que tem origem no PT para poderem voltar e continuar a fazer o que sempre
ﬁzeram. Quero apresentar alguns argumentos
em favor da permanência no PT.
É aconselhável ﬁcar no PT porque através
dele um ﬁlho do caos social e representante
dos movimentos sociais populares chegou à
Presidência depois de séculos de exclusão e
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marginalização das classes populares. Lula
tem a cara do povo e se fez depositário de
suas esperanças.
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele
representa a ruptura do poder político que
sempre dominou na história brasileira (...).
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele fez
avançar a democracia com qualidade social e
emancipatória. A Bolsa Família, o microcrédito, o crédito consignado, o apoio à agricultura
familiar e outras iniciativas sociais beneﬁciam
milhões de pessoas. Isso vai além das políticas meramente compensatórias, o que faz
a diferença da macroeconomia do governo
anterior. Com o PT no Governo serão mais
ampliadas.
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele
representa o espaço no qual os ausentes da
história se fazem presentes e os injustamente
emudecidos aprendem a discutir os problemas
do Brasil e do mundo. Sob o Governo Lula há
diálogos com os movimentos sociais e não
são criminalizados.
É aconselhável ﬁcar no PT porque o partido é mais que instrumento de um projeto alternativo de Brasil, pois encarna uma história
de resistência e de luta construída durante 25
anos, gerando sentimento de pertença coletivo e verdadeira comunidade de destino, com
valores políticos novos e ampla participação
de estratos antes excluídos.
É aconselhável ﬁcar no PT em ﬁdelidade e lealdade aos milhões de simpatizantes e
milhares de militantes que, apesar dos erros
cometidos pelo grupo dirigente, continuam
acreditando nos ideais generosos do PT e alimentando a esperança de que tudo é resgatável e ocasião de aprendizado. O PT é uma
construção do povo conscientizado.
É aconselhável ﬁcar no PT para ajudá-lo
a sanar suas feridas, refundá-lo se for preciso,
para que realize a segunda abolição, da pobreza e da miséria, com políticas mais inclusivas e conferir um caráter mais social e ético
à democracia.
É aconselhável ﬁcar no PT para reforçar
as esquerdas mundiais, dispersas e confusas
face às artimanhas sempre ﬂexíveis dos donos
do poder mundial, para que possam resistir
e manter a esperança de que outro mundo é
possível”.
Viva o Partido dos Trabalhadores!
Viva a democracia!

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, os
familiares da Missionária Dorothy Stang estão no Brasil,
desde a semana passada, para pedir mais uma vez a
transferência para a Justiça Federal do processo contra
os 5 acusados do assassinato de Dorothy, em fevereiro
deste ano, no Município de Anapu, no Pará.
O pedido de federalização do caso foi julgado em
junho de 2005 e foi negado por unanimidade pelos 8
juízes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que decidiu manter a competência do caso na esfera estadual.
Como argumento, os Ministros do STJ discordaram
da sustentação inicial do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que pediu a federalização do
crime em razão de sua brutalidade, da grave violação
dos direitos humanos e da incapacidade do Estado
de defender a vida da Missionária, já que, antes de
seu assassinato, foram feitas inúmeras manifestações
pedindo a sua proteção. O Relator do caso, Ministro
Arnaldo Esteves Lima, aﬁrmou não ser necessário deﬁnir quais crimes incorreriam em grave violação dos
direitos humanos, já que todo homicídio viola o direito
maior da pessoa, isto é, a vida.
Pela manhã, a família da Missionária e uma comitiva de americanos que os acompanha foram recebidos pelos Ministros do Desenvolvimento Agrário,
Miguel Rossetto, e da Justiça, Márcio Thomaz Bastos.
Na tarde de hoje, ocorreu um debate com os Parlamentares na Câmara dos Deputados.
Ainda nesse mês, os 15 desembargadores do
Tribunal de Justiça do Pará negaram, também por unanimidade, o pedido de habeas corpus ao fazendeiro
Vitalmiro Bastos de Moura. Ele é acusado de ser um
dos mandantes do assassinato de Dorothy Stang. Mais
4 pessoas são acusadas de envolvimento na morte da
Missionária, sendo que duas delas, Raifran das Neves
Sales e Clodoaldo Carlos Batista, não recorreram da
decisão da Justiça por terem, inclusive, assumido a
autoria dos disparos que vitimaram Dorothy Stang. Os
2 devem ir a júri até o mês de outubro.
Não podemos permitir que um acusado, que
está sob a investigação da Justiça, recorra a um direito concedido a pessoas que acreditam serem vítimas
de ilegalidade ou abuso de poder. Vitalmiro certamente
não é vítima de nenhum desses 2 argumentos, pois
se assim fosse não teria ﬁcado foragido e se entregado à polícia meses após ter sido decretada sua prisão
preventiva.
Peço, então, a solidariedade dos Parlamentares
para com essa família, que veio de tão longe apenas
com um desejo: justiça. Espero que a conclusão desse
caso, mesmo na esfera estadual, não acabe na impu-
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nidade, como o de tantas outras vítimas dos conﬂitos
de terra no Pará.
Acreditamos na Justiça e temos a certeza de que
os culpados por esse crime serão punidos de acordo
com a lei.
Sr. Presidente, o Governo Federal está implementando a reforma agrária no Município do Anapu. A
equipe do Exército está fazendo o georeferenciamento, o INCRA, a regularização fundiária, e o Banco do
Brasil, o ﬁnanciamento para que as famílias que estão
sendo assentadas possam de fato trabalhar na terra.
Essas famílias, que estão há muitos anos em outras
regiões do Estado, agora, vão conseguir ter a posse
daquelas terras.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e
todos os que assistem a esta sessão ou nela trabalham,
nesta nova e até certo ponto estranha condição de fazer meu primeiro pronunciamento como ex-Parlamentar
do Partido dos Trabalhadores, quero dizer que essa foi
a decisão mais difícil da minha vida política, mas que
resultou de um longo e doloroso processo cumulativo,
forjado coletivamente, de muito debate, muita avaliação
e muita discussão. Sei bem que escolha como essa
implica perdas e até incompreensões, mas existir é
decidir, em coerência com nossa consciência.
Por paradoxal que pareça, tenho que sair do PT
para manter em mim e em minha prática, falível e precária, os valores petistas.
Saio do PT para continuar petista, isto é, defendendo uma nova forma de fazer política, o compromisso radical com a organização dos trabalhadores,
o horizonte socialista, a transparência, a participação,
o controle da sociedade sobre o Estado.
A crise do nosso partido é muito grande, a meu
juízo é terminal. Auguro êxito àqueles que ainda tentam
reestruturá-lo e aos que estão no limite do desencanto com o PT. Se não tiverem essa camisa-de-força do
prazo eleitoral, oriento no sentido de continuarem, para
que Raul Pont seja eleito Presidente. Ele não vai mudar a relação de forças lá dentro, que continua sendo
a predominância do campo majoritário, mas será uma
ponte de diálogo do partido com a democracia, com
o socialismo, com outros movimentos. Mas, para nós,
o PT chegou ao seu limite. Lamento dizer, mas é uma
decisão serena e de convicção possível. A história vai
dizer quem tem razão.
Sr. Presidente, transcrevo texto onde exponho
as minhas/nossas razões. O mandato de Deputado,
nos 16 meses que restam, continuará plural e participativo. Seja como for e apesar de tantas frustrações,
sigamos juntos!
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Mudar de enxada para continuar o plantio.
“Itabira é apenas uma fotograﬁa na parede. Mas como dói!” A lembrança sofrida do
poeta Drummond não vem por acaso: o Partido dos Trabalhadores é nossa “cidade natal”.
Quando dela se parte o coração ﬁca partido. A
alma nublada. É com este sentimento de profunda tristeza que decido, após muita consulta
e reﬂexão – que envolveram diretamente cerca
de mil pessoas (vide relatórios anexos) – deixar o PT. Nele aprendi, desde 1987, lições de
boa prática política, de coletivismo, de ousadia,
de jamais perder o horizonte utópico e o objetivo estratégico do socialismo com democracia. Sob sua legenda, com orgulho “eterno de
aprendiz”, exerci dois mandatos de vereador
do Rio e um de deputado estadual, além de
disputar, em memorável esforço da militância,
já sem apoio da maioria da direção nacional,
a Prefeitura da nossa cidade. O PT construiu
uma bela pedagogia da aproximação dos movimentos sociais com a inserção nos espaços
institucionais. Ele foi a síntese de um alentado
movimento de massas nos anos 70 e 80, que
capilarizou-se nos sindicatos combativos, nas
associações de vizinhos, nas comunidades
eclesiais de base e entidades nacionais como
a CUT, o MST e a então renascida UNE.
Hoje, porém, o PT reiteradamente nega
as lições que nos legou, e, para nossa angústia, perde ossatura, alma, aura. Agigantado nas
máquinas do poder, cada vez mais acomodado
a elas, acriticamente, deixa de ser um partido
da transformação social. Justamente quando
enfrenta o maior desaﬁo de sua história, o de
ser governo da República, o PT se enreda
num vendaval de contradições, ambigüidades, perda de referências e esquecimento de
princípios: pratica políticas que se chocam
com seu programa, implementa medidas que
nunca proclamou em campanha, faz alianças
– como é imperativo na política – sem estabelecer fronteiras éticas, por mero pragmatismo.
Deixa-nos sem discurso e sem ânimo.
O PT vai reproduzindo, organicamente,
um grupo dirigente que Chico de Oliveira deﬁne como uma “nova classe”: capitalista moderada, formada por ex-dirigentes sindicais e
proﬁssionais da política que, a partir dos fundos de pensão, das instituições ﬁnanceiras e
dos aparelhos do Estado, transformam-se em
gestores do mercado e mediadores das ten-
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sões políticas em favor da institucionalidade
conservadora.
Respeitando muito aqueles que insistem em lá persistir e resistir, perseguindo sua
refundação ou reestruturação, chegou, para
nós, a hora da decisão: o chamado Campo
Majoritário continuará, com seus aliados, tendo maioria no Diretório Nacional (51%, sem
contar o Movimento PT!), e isto signiﬁcará a
manutenção dos atuais procedimentos, no
essencial. Não se faz sequer autocrítica, não
haverá investigação séria e punição dura para
quem implementou as práticas escusas que
hoje vêm à tona.
A estrela cadente do PT continua emitindo alguma luz, cada vez mais tênue, mas
tudo indica que esta energia, na sua fonte, já
se extinguiu. A tendência é de que o PT se
torne uma sigla razoável de voto, bom emblema eleitoral, mas “peemedebizado”: sem rigor
ético, compromisso com o trabalho de base e
mística socialista. Um partido cada vez mais
semelhante aos partidos convencionais. Um
marco histórico na esquerda brasileira que
não soube, no governo central, democratizar
radicalmente as relações de poder e manter
seus princípios. Um partido que desconstitui,
no imaginário popular, a política como protagonismo cidadão que melhora a vida das
pessoas.
“Seu navio carregado de ideais, que foram escorrendo feito grãos”. É esta a sensação,
cantada por Edu Lobo e Chico Buarque há duas
décadas, que o governo Lula nos provoca. Sua
análise comparativa não deve ser feita com a
mediocridade privatista da década Collor/FHC,
mas com o programa mudancista apresentado
em 2002, que conquistou a adesão de mais
de 52 milhões de brasileiros. O falacioso “caminho único” do neoliberalismo prosseguiu. O
governo não mudou a política econômica, ao
contrário: reforçou sua ortodoxia e estabeleceu
o superávit primário, que hoje esteriliza R$80
bilhões/ano. O pagamento (jamais renegociado) de juros das dívidas ﬁnanceiras corresponde, no Orçamento da União, em um mês, ao
gasto anual com o SUS, e, em quinze dias, ao
dispêndio anual com Educação! O Brasil, com a
maior taxa de juros do planeta, continua sendo
o paraíso dos banqueiros, dos especuladores,
das 15 mil famílias rentistas. Para cada real
destinado ao Bolsa-Família, R$15 vão para o
pagamento de serviços da dívida.
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O governo Lula não logrou, por isso, ﬁrmar políticas estruturantes e reformistas na
educação, no meio ambiente, na saúde, na habitação, na cultura, no desenvolvimento agrário
e mesmo na assistência social, a despeito das
valorosas equipes ministeriais que lá estiveram
ou estão. Há um dique de contenção instalado na Fazenda, no Planejamento e no Banco
Central que impõe um viés conservador e continuísta ao governo, jogando fora, para nosso
desespero, uma oportunidade histórica.
Como diz Emir Sader, que é do aguerrido
time que ainda batalhará no PT, “o governo fracassa não porque tenha colocado em prática
o programa da esquerda, mas porque seguiu
o caminho de menor resistência, de ceder à
política econômica herdada, acreditando que
com ela ganharia o apoio do empresariado,
colocando em prática o programa econômico
da direita. Ganhou, mas perdeu seu diferencial
– o apoio popular. Se vê hoje cercado pelos
seus inimigos de sempre, sem poder contar
com seus aliados de sempre – os movimentos sociais, a militância do PT, a esquerda”.
(JB, 28/8/05).
No plano parlamentar, ser deputado do
PT transformou-se numa via-crúcis: ausência
quase total de debate político, nenhum diálogo
com o Executivo, que só quer subordinação e
imposição vertical em todas as questões. Por
ﬁm, no caso Valério/Delúbio e seus superiores, veio a quebra de conﬁança, pois operouse um poderoso esquema ﬁnanceiro paralelo,
e com paraíso ﬁscal (nosso inferno!). Isto foi
negado por executores e beneﬁciários até o
último momento.
Em todas as votações e decisões importantes foi exigida da Bancada uma postura
contrária ao que histórica e programaticamente sempre aﬁrmamos: reforma da Previdência,
lei dos transgênicos, lei de falências, parceria
público-privada, status de ministro ao presidente do Banco Central, recomposição do
salário mínimo, apoio a CPIs, livre escolha
de candidato à presidência da Casa. Bancada
acocorada, desrespeitada!
A chamada “base aliada” cristalizou-se
com partidos e lideranças de tradição ﬁsiológica, que operam na pequena política e cobram
cada vez mais por um apoio sempre frágil, vez
que nunca cimentado no interesse público ou
com amálgama ideológico. Contrariados, estes
“parceiros” são os primeiros a denunciar es-
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quemas que, para o velho e bom PT, sempre
foram condenáveis. Mas quem reage a isso
e cobra coerência é marginalizado, punido,
acusado de “aliar-se à direita”, como se direitistas e espúrias não fossem essas práticas
chocantes.
Os dirigentes desta política anti-PT e
nada progressista, ao proclamar sua votação
“fantástica, surpreendente, muito boa mesmo”
nas eleições internas recém-realizadas, ainda
dizem que “o militante entendeu que a crise
não é do PT mas de todo o sistema político” (O
Globo, 25/9/05). Sistema político que o governo não quis modiﬁcar, engavetando a reforma
por exigência de seus parceiros reacionários
– com quem muitos petistas sob investigação,
e sequer submetidos a comissão de ética interna, mantém estreitas relações. Para quem
sempre ostentou com orgulho a estrela no
peito, quanta frustração!
“Ah, recomeçar, recomeçar, como canções e epidemias, ah, recomeçar como a lua,
como as colheitas e a covardia, ah, recomeçar como a paixão e o fogo, o fogo..” O toque
de partida de Aldir Blanc e João Bosco ecoa
em nós como aviso de que nem tudo está
perdido. Perene reinício. Nesta conjuntura, a
direita se reaglutina, empolgada para voltar
ao governo nacional, ciente do poder econômico e midiático que nunca deixou de ter. A
direita se constitui inclusive como padrão de
moral pública: hipocrisia consentida, onda reacionária, que temos a obrigação de barrar!
A esquerda, desmoralizada, com as cartas
embaralhadas pelo governo Lula, sobrevive
como aposta perdida, entrando em nova diáspora. Os movimentos sociais, combalidos,
seguem na luta... e na perplexidade. Estamos
amargando uma perda histórica, mas a mesma
história, com sua dialética, ensina que não há
derrotas deﬁnitivas.
É hora de aprender com o grande Apolônio de Carvalho: nunca perder a visão estratégica e manter, mesmo em tempos de desencanto,
um otimismo visceral. O desaﬁo é reconstruir
uma unidade mínima para a esquerda, resigniﬁcar o ideário da igualdade social com um
movimento pelo socialismo, forjar uma ampla
frente antineoliberal. Este esforço de recomposição só prosperará se baseado num projeto
para o Brasil, largamente debatido pelas forças
da esquerda democrática. Ele deve incorporar
propostas de reestruturação radical do Estado
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brasileiro, soberania nacional e novo padrão
de desenvolvimento econômico e social, auto-sustentável e distribuidor de riqueza e renda.
Ele pode aproveitar, sem dúvida, entre outras
contribuições, muito do que foi produzido no
encontro do PT de dezembro de 2001, no qual
foram forjadas as diretrizes para um programa
democrático e popular de governo, hoje abandonadas. Ele partirá do entendimento de que
a força social de mudança está na luta popular
organizada, na reaﬁrmação de que os meios
são os ﬁns, em processo de realização. Tudo
isto lastreado na humildade de quem se sabe
enfraquecido: sem arrogância, hegemonismos,
sectarismos.
Para quem está inserido nos espaços
institucionais, importantes instrumentos na
democracia formal brasileira, a vinculação a
partido político é uma necessidade. É, como
disse um lavrador de assentamento, “a enxada para a lavoura, que só serve com lâmina
aﬁada”. Mas, além de cumprir prazos e normas
cartoriais da lei eleitoral, a opção a ser feita
deve tentar responder à questão sobre qual a
melhor ferramenta para ajudar no esforço coletivo e plural para se reconstruir as referências
estratégicas para a esquerda, para uma outra
sociedade, fraterna, possível.
Sem a pretensão de entender este caminho como único correto, ousamos apostar no
recém-criado – com o aval de 430 mil eleitores
de todo o Brasil – Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ainda pouco conhecido, o PSOL é
projeto em construção, propositivo, ideológico,
e (talvez por isso) sem grande visibilidade midiática na sociedade de massas e na teledemocracia em que vivemos. Trata-se, portanto,
de disposição para moer no áspero e praticamente começar tudo de novo, sem ilusões de
que a história se repita. Cientes das imensas
diﬁculdades eleitorais, inclusive – o que tira a
razão de quem, equivocadamente, possa ver
algum “oportunismo” nessa escolha.
Entendemos que o PSOL não deve ceder à tentação fácil do “contrismo”, de crescer por oposição e
contraponto ao PT, de onde vieram seus principais
quadros e sua entusiasmada militância. O partido, em
fase de constituição, deve buscar ﬁliações de quem,
com generosidade, acredite sobretudo na organização
popular e na elevação do nível de consciência política de nossa gente, hoje tão desiludida. Não pode se
contentar com a presença em atos de rua, com justas
reivindicações e muitas bandeiras (aquelas que o PT
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deixou de levar, há anos...): o trabalho político de tecer
a rede dos lutadores do povo é o mais importante.
O P-SOL, aprendendo com os erros do PT, livre
de toda soberba, não deve pretender, nesta hora crítica, ser referência única, centro e pólo, mas tijolo na
construção comum, que, depois do terremoto, se inicia. Saber aliar-se, sem sacriﬁcar princípios. Saber ter
ﬂexibilidade tática e ﬁrmeza estratégica.
“Fazer da interrupção um caminho novo,
da queda um passo de dança, do medo uma
escada, do sonho uma ponte, da procura um
encontro”. Temos, como queria Fernando Sabino, um encontro marcado com a troca de
idéias sobre a crise, com o resgate da política
do bem comum, com a capacidade de compor, discernindo aliados de inimigos políticos,
e estes de adversários, e também inimigos
principais de inimigos secundários.
São penosas estas encruzilhadas da história, mas elas não começaram agora. O “breve século XX” pontua a trajetória da esquerda
mundial com estes ensaios e erros, poucas
conquistas e muitas derrotas, que merecem
reﬂexão atenta. E impuseram escolhas, sempre dramáticas, sempre geradoras de perdas,
sempre demandando despojamento e renúncias. Não partimos do zero, como um Sísifo
que viu a pedra rolar morro abaixo e necessita começar tudo de novo. Não! É também
nossa a herança da democracia direta, do
orçamento participativo, do “modo petista” de
legislar e governar, com transparência e controle social. Não deixaremos num imaginário
museu das lutas populares as experiências de
partido-pedagógico e partido-movimento. É da
esquerda brasileira a rica experiência do partido de Paulo Freire e Florestan Fernandes, que
se reinventava na pluralidade das expressões
constitutivas da identidade de um povo que
não aceita a “ninguendade” e a pré-cidadania
a que as elites aristocráticas e racistas tentam
lhe condenar.
Aos que não seguirão conosco, nosso
respeito e compreensão, torcendo sinceramente para que consigam realizar o que, após
tantas tentativas, já não acreditamos mais ser
possível: fazer o PT voltar a ser PT. Esperamos
deles também a grandeza do entendimento do
nosso gesto, deﬁnido não sem profunda inquietação e superação de dilacerantes dúvidas.
Só a história dirá, mais à frente, quem
tem razão. Por isso, ninguém deve ter a pretensão de qualquer orgulhoso “eu não disse?”
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Entendemos, inclusive, que os que estão livres da camisa-de-força do prazo eleitoral,
sem perspectivas de candidatura em 2006,
devem concluir o ciclo do PED, votando para
a esquerda, minoritária, ter mais um voto e
uma potente voz no Diretório Nacional, ponte para a reinserção do partido no campo da
democracia socialista.
Estes tempos paradoxais da gestão Lula
nos levam ao avesso do avesso na cultura partidária que engendramos: para ser petista de
verdade é preciso sair do PT...
Carlos Drummond, que versejou nossa
profunda dor, também alimenta nossa teimosa esperança:
“Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes
esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de
mãos dadas”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Manoel
Salviano.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de registrar a presença, em
Brasília, de Prefeitos de todo o País que vêm pedir a
esta Casa que vote o destaque referente ao aumento de
1% do Fundo de Participação dos Municípios. S.Exas.
também reivindicam o parcelamento dos débitos com
o INSS em 240 prestações.
Os Municípios brasileiros passam por um momento diﬁcílimo. O compromisso assumido pelo Governo
Federal no sentido de possibilitar a votação do aumento
de 1% a partir do mês de novembro não foi cumprido
e os Prefeitos estão em Brasília pedindo exatamente
para que esta Casa vote este aumento do Fundo de
Participação dos Municípios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Afonso
Hamm, do PP do Estado do Rio Grande do Sul, que
assumiu seu mandato nesta sessão, substituindo o ilustre Deputado Augusto Nardes, hoje Ministro do Tribunal
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de Contas da União. S.Exa. dispõe de 2 minutos para
se pronunciar, nobre Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é com grande satisfação que assumimos nosso mandato nesta Casa. Com muito orgulho,
vejo que já consta nosso nome no painel eletrônico.
Venho do Rio Grande do Sul para contribuir com
nossos colegas Parlamentares na busca da valorização desta Casa, na política conduzida com muita
ética, porque é isso que precisamos e nisso em que
acreditamos.
Agradeço àqueles que me conduziram a esta
Casa, nossos eleitores, nossos colaboradores, a nossa família, a nossa equipe e a Deus.
Quero dizer, nessas breves palavras, iniciando
nosso trabalho parlamentar na Câmara dos Deputados, que a experiência de 4 anos como assessor
do Ministro Pratini de Moraes e, hoje, na EMATER do
Rio Grande do Sul, na defesa da agricultura, será uma
das grandes teses sobre as quais trabalharemos, com
uma política moderna, que não seja só de crédito, mas
que contemple, atenda e defenda os agricultores. Também substituindo o Deputado Nardes, trabalharei as
questões ligadas à microempresa e à responsabilidade
social. Por isso, somo-me aos nossos Parlamentares
na luta forte que teremos em busca do reconhecimento de toda a Nação e, especialmente, do Rio Grande
do Sul, de Bagé, de onde venho. Haveremos de fazer
um grande trabalho parlamentar. Um agradecimento
aos amigos, à plenária, e uma grande saudação aos
nossos visitantes.
Muito obrigado pela concessão da palavra, Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Dunga.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqui me encontro nesta tribuna para registrar
4 assuntos de grande importância e que merecem
nossa atenção:
Primeiro, para lembrar aos nobres colegas a
situação por que passam as universidades públicas.
A categoria está paralisada em todo o País e clama
pelo atendimento de suas reivindicações, que não
se limitam ao reajuste salarial; lutam também por um
serviço público de qualidade e por uma universidade
cidadã. O Governo precisa abrir um canal efetivo de
negociação com a categoria para assim tornar possível o entendimento e pôr ﬁm à greve que, embora
instrumento legal de luta, sabemos, prejudica muito os
alunos, os professores, os funcionários e à sociedade
como um todo.
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A Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande estão inteiramente
encampadas nessa luta, numa decisão unânime de
continuar com a paralisação, o que é compreensível. Já não é sem tempo a atenção e a sensibilidade
do Governo Federal para essa realidade. Faço então
aqui o meu apelo para que as autoridades governamentais direcionem verbas para a educação em todos
os níveis.
O segundo assunto refere-se à situação, também
difícil, que as Prefeituras vêm enfrentando devido ao
corte no Fundo de Participação dos Municípios. No
Estado da Paraíba em torno de 35 Prefeituras estão
cerrando suas portas, devido à completa diﬁculdade
de funcionamento.
O terceiro assunto diz respeito aos produtores
rurais, que estão sendo severamente prejudicados
com a demora na votação da medida provisória que
irá regulamentar o reﬁnanciamento de suas dívidas
junto aos bancos oﬁciais.
E, ﬁnalmente, o quarto e último assunto que queremos abordar é sobre a liberação de água para o consumo
humano no Município de Boqueirão. O Cariri paraibano
sempre enfrentando sérias diﬁculdades com fornecimento d’água.
Diante disso, estamos solicitando ao Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS licença para
abertura das comportas da Barragem Epitácio Pessoa,
no leito do Médio Paraíba, pois dentre os vários esforços do DNOCS em prol do Brasil e do Nordeste cabe,
entre outras ações, garantir e democratizar a oferta de
água e assegurar o abastecimento humano.
Fica, pois, o meu registro sobre essas 4 situações que tanto tem aﬂigido de muito perto a população paraibana.
Por último, gostaria de pedir a inserção nos Anais
desta Casa de nota do DNOCS, empresa pública que
tanto tem ajudado o Nordeste e que agora quer desviar de seu rumo.
Era o que tinha a dizer.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS
NOTA DE ESCLARECIMENTO
OBRAS COM IRREGULARIDADES FORAM TODAS
CONTRATADAS EM GOVERNOS ANTERIORES
Medidas saneadoras foram efetivadas
pela atual gestão
Em relação à matéria publicada na imprensa
acerca de irregularidades constatadas pelo Tribunal de
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Contas da União – TCU, em obras federais, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS,
vem de público esclarecer o que se segue:
1. Todas as obras do DNOCS com alguma irregularidade registrada pelo TCU decorrem de licitações
e/ou contratos herdados de Governos anteriores, conforme registramos a seguir:
1.1. Barragem Berizal (MG): Obra contratada em
agosto de 1998. As irregularidades dizem respeito a
contrato de execução da obra ﬁrmado sem a existência
de Licenciamento Ambiental. Os Estudos de Impacto
Ambiental bem como a solicitação de Licenciamento
foram elaborados e encaminhados ao órgão ambiental
pela atual administração, aguardando liberação. Por
solicitação nossa, o TCU autorizou o DNOCS a realizar os serviços de proteção das estruturas já construídas para evitar desgastes e maiores prejuízos aos
cofres públicos.
1.2. Barragem Congonhas (MG): Obra contratada em junho de 2002. As irregularidades apontadas
dizem respeito a falhas no Projeto Básico e à ausência de Estudos Ambientais. O DNOCS foi autorizado
pelo TCU a elaborar os estudos necessários, a saber: Projeto Executivo, Estudos de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) e Estudos de Sustentabilidade Hídrica e
Operacional.
1.3. Barragem Oiticica (RN): Obra conveniada
com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O
DNOCS sustou os repasses em 1991 em função da
constatação de que os preços contratuais eram superiores aos da nossa tabela.
1.4. Perímetros Irrigados Baixo Acaraú (CE), Tabuleiros de Russas (CE) e Tabuleiros Litorâneos (PI):
Os contratos referem-se à execução das obras das
segundas etapas desses perímetros. Foram ﬁrmados,
ao ﬁnal da administração anterior, em dezembro de
2002 e imediatamente suspensos pelo Ministério da
Integração Nacional ao início da atual administração
objetivando promover uma reanálise dos processos licitatórios, não tendo sido iniciada nenhuma das obras,
inclusive com o objetivo de priorizar a conclusão das
obras das respectivas primeiras etapas, o que está
sendo feito.
1.5. Estação de Piscicultura de Rio de Contas
(BA): Obra contratada em dezembro de 2001. As irregularidades apontadas pelo TCU dizem respeito à
planilha contratual, cuja adequação encontra-se em
fase de conclusão pelo DNOCS.
1.6. Adutora de Santa Cruz (RN): Esclarecemos
que o DNOCS participou, por meio de Convênio com o
Governo do Estado, apenas na construção da Barragem
de Santa Cruz, não tendo nenhuma responsabilidade
sobre a execução da referida adutora.
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1.7. Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PB):
O DNOCS participou, por meio de Convênio com o
Governo do Estado, da construção do Canal Adutor
Curemas/Mãe D’água – Várzeas de Sousa, já concluído. O DNOCS não tem participação na obra do Perímetro, a cargo do Governo do Estado.
2. Conforme relatado acima, todas as obras relacionadas e sob a responsabilidade do DNOCS foram
contratadas por administrações anteriores. A atual administração, ao considerar que a população beneﬁciária
dessas obras não pode ser prejudicada pela prática de
atos irregulares, está tomando todas as providências no
sentido de que as medidas saneadoras determinadas,
tanto pelo teu, como pelos demais órgãos de controle,
sejam prontamente cumpridas e as obras ora paralisadas possam ser concluídas de forma regular.
Fortaleza, 26 de setembro de 2005. – Eudoro
Walter de Santana, Diretor Geral do DNOCS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos sabem da minha posição contrária
ao projeto de transposição do Rio São Francisco.
Desde ontem – luta empreendida há muito e agora demarcada a partir do anúncio do envio do projeto
a esta Casa –, o Bispo da Diocese de Barra, região
do São Francisco, na Bahia, resolveu fazer greve de
fome. D. Luiz Flávio Cappio, no início do debate sobre
a transposição do São Francisco, talvez tenha cunhado uma das frase mais interessantes sobre o episódio.
Disse o Bispo: “Anêmico não doa sangue” – fazendo
referência ao São Francisco.
Antes de qualquer intervenção no Rio São Francisco, precisaríamos recuperá-lo da anemia de que
sofre.
Exatamente para dar outra conotação a essa
luta, o bispo da Diocese de Barra, D. Luís, resolveu
entrar em greve de fome desde ontem, para chamar
a atenção não só dos Poderes Públicos, mas principalmente dos setores da sociedade civil organizada
para o que signiﬁca esse absurdo que é o Projeto de
Transposição do Rio São Francisco.
Fica registrada a nossa solidariedade e anunciada a nossa ação de, juntos com D. Luís e outros companheiros da Bahia e deste Brasil, empreendermos a
luta contra esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência informa aos demais oradores inscritos que,
logo que encerrarmos o Grande Expediente, passaremos ao período de Breves Comunicações. Deputado
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Walter Barelli, V.Exa. será o primeiro orador, pelo prazo
de 5 minutos. Seguiremos rigorosamente a lista.
Comunicamos também aos nobres pares presentes nas diferentes dependências da Casa que
precisamos completar o quorum regimental cedo, às
16h30min no máximo, para que possamos começar
a Ordem do Dia e votar as medidas provisórias que
estão prendendo a pauta. Pretendemos, na próxima
quinta-feira, votar o substitutivo do Senado Federal que
regulamenta alguns dispositivos da Lei Eleitoral. Por
isso é fundamental perseguirmos essa votação, para
liberar a pauta e votar não só esta, mas outras matérias importantíssimas para a vida do País.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há entendimento das
Lideranças de que efetivamente se limpe a pauta ou é
vontade da Casa de que isso se concretize?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É
vontade. Mas há uma decisão nesse sentido. Na última
reunião realizada, na quarta-feira, com o Presidente
em exercício, Deputado José Thomaz Nonô, e os Líderes ﬁcou acertado que as matérias seriam votadas
na segunda-feira. Mas como ontem não houve quorum,
tentaremos hoje, baseados no acordo de todos votarem
as matérias possíveis de serem votadas. Aquelas que
não o forem, o Governo as retira, o que possibilitará a
votação do substitutivo do Senado Federal que regulamenta alguns dispositivos da Lei Eleitoral.
Se isso não é tudo, pelo menos é um avanço.
Tentou-se chegar a um entendimento, mesmo no caso
de alguns dispositivos sobre os quais não tenha havido acordo de que seriam votados na íntegra, para
que não voltassem ao Senado Federal. Naqueles em
que não houve acordo, o Executivo vetaria, para que
o acordo ensejado nesta Casa pudesse ser cumprido
rigorosamente.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Essa é uma das
boas notícias que podemos ouvir. Espero que todos os
Deputados, hoje, estejam no plenário até a hora que
for necessária para que possamos limpar a pauta, votando as medidas provisórias. A Nação precisa disso.
Ou seja, aprendemos as lições dessa crise e vamos
votar a reforma política.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
muita satisfação e alegria, que venho, hoje, a esta tribuna para parabenizar o Município de Camaçari, no
Estado da Bahia, que no dia 28 de setembro próximo
comemora sua emancipação política.
A aldeia indígena chamada de aldeia do Espírito
Santo, fundada por jesuítas para a catequese de seus
índios, funcionou como sede do Município de Vila Nova
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Abrantes do Espirito Santo, criado em 1758. Em 1846,
o Município foi extinto e suas terras passaram a compor o Município de Mata de São João. Em 1848, voltou
a ser Município, com sede no povoado de Parafuso e
sendo denominado de Montenegro. Em 1925, sua sede
foi modiﬁcada para o distrito de Camaçari. Em 1938, o
Município passou a ser chamado de Camaçari e sua
sede elevada à cidade. Passou a se desenvolver quando foi encontrado petróleo em seu litoral.
Hoje, Camaçari é a sede do maior pólo petroquímico da região norte e nordeste, detentor de uma
das maiores responsabilidades perante o suprimento
de derivados da indústria petroquímica nacional, representando não só uma ampla gama de empresas e
geração de renda e emprego, mas também importante
posição na participação do PIB nacional.
Gostaria de destacar ainda, Sr. Presidente, as
belezas naturais que compõem um cenário de rara
beleza em 42 quilômetros de praias, onde os baianos
e turistas podem se deleitar e aproveitar do melhor
que a natureza pode realizar em praias paradisíacas
como Jauá, Guarajuba, Itacimirim etc.
Não podemos esquecer que o Município de Camaçari possui um grande número de APAS como forma
de preservar seu meio ambiente, dentre as quais podemos destacar a do Rio Joanes, a do Rio Capivara, o
Cinturão Verde do Pólo Petroquímico de Camaçari, as
Lagoas de Guarajuba e o Parque Garcia D’Ávila.
Essas características, Sr. Presidente, é que fazem
de Camaçari uma cidade única, já que é ao mesmo
tempo pólo industrial e turístico, com uma excelente
infra-estrutura e um belíssimo povo.
Congratulo-me, portanto, com o Município de
Camaçari. Ao mesmo tempo, parabenizo o Deputado
José Tude e, em seu nome, todas as lideranças políticas. Parabenizo o querido povo de Camaçari, que nunca me faltou. Por 2 oportunidades fui eleito Deputado
Federal com o voto expressivo daquele povo. Espero,
no próximo ano, poder contar, mais uma vez, com a
conﬁança na dobradinha que, sem dúvida alguma,
está traduzindo no sucesso, no desenvolvimento sustentável e no combate às desigualdades sociais, que
é a minha representação em Brasília e a do Deputado
José Tude na Assembléia Legislativa.
Muito obrigado.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os desmandos e já
inumeráveis casos de corrupção estão fazendo escola. Em nosso querido Estado da Bahia, o Município de
Boquira, administrado pelo Prefeito Marco Túlio Vilasboas, sofreu auditoria recente da Controladoria-Geral
da União por meio de um programa de ﬁscalização a
partir de sorteios públicos. Foi um grande azar do Pre-

Setembro de 2005

feito ter sido sorteado, embora para a população de
Boquira seja certamente motivo de alívio. O parecer
da Controladoria-Geral não deixa margem para dúvidas de que os recursos públicos federais estão sendo
utilizados naquela cidade com a mais completa e desenfreada irresponsabilidade.
À primeira vista, nem conseguimos acreditar no
que vimos, mas contra os fatos fartamente relatados
no parecer não há argumentos. A Controladoria-Geral
da União encontrou nada menos que 60 irregularidades diferentes no uso dos recursos públicos federais
transferidos ao Município de Boquira, abrangendo a
área de atuação de 6 Ministérios.
De tudo que foi levantado, sem dúvida alguma, o
que mais nos gerou revolta foram os recursos transferidos pelo Ministério da Educação para utilização nos
ensinos fundamental e médio. Em um país tão carente
de educação como o nosso, o desvio de recursos da
educação deveria ser considerado crime hediondo,
tamanhos são seus efeitos espalhados por esta e várias outras gerações futuras. Ainda nesse contexto, há
indícios de fraudes nos registros constantes do livro
de atas, nas licitações, por certidões vencidas que,
não obstante, foram executadas integralmente ocorrência de despesas com turma inexistente em escola de ensino fundamental, o que não nos deixa outra
saída a não ser concluir que os recursos gastos com
essas “despesas” foram desviados para o bolso de alguém, em quantidade insuﬁciente de merenda escolar
sem informações sobre a composição nutricional dos
produtos. Isso tudo ocorre mesmo tendo o Município
recebido recursos suﬁcientes para um programa de
alimentação escolar decente. Veriﬁcou-se também o
não-pagamento de professores no mês de novembro
de 2004, agravado pelo não-atendimento da exigência mínima de aplicação de 60% na remuneração dos
proﬁssionais do magistério e, por ﬁm, o pagamento de
materiais escolares, sem a correspondente entrega.
É inadmissível, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o Prefeito Sr. Marco Túlio Vilasboas seja tão
irresponsável a ponto de não cumprir o que determina
nossa Constituição Federal em seu art. 7º, inciso VII,
que dispõe sobre a garantia de salário nunca inferior
ao mínimo para os que percebem remuneração variável e diz que todo trabalhador não deve ganhar menos
que um salário mínimo.
O que se vê no Município de Boquira são proﬁssionais da educação ganhando 130 reais por mês.
Entre os valores observados, constatou-se um pagamento de 11 mil, 851 reais e 45 centavos pelo aluguel
de um veículo Ford Del Rey, modelo GL, ano 1988, de
propriedade do seu cunhado, constatando que um veí-
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culo desse custa na tabela da FIPE aproximadamente
4 mil e 992 reais.
Tão ruim quanto deixar as crianças sem estudo, todos haverão de concordar, é deixar a população
sem a assistência de saúde que lhe é garantida pela
Constituição Federal. Infelizmente, o Prefeito Marco
Túlio Vilasboas não parece pensar assim. Pois as licitações realizadas na área de saúde mais parecem uma
brincadeira de muito mau gosto. Sendo encontradas
provas de simulação de licitação, superfaturamento na
execução de convênio e simulação do caráter competitivo das licitações, como também já foi denunciado
em vários casos envolvendo o Governo Federal. Além
das fraudes nas licitações, houve uma série de outros
casos ﬂagrantes de crime, como a quebra do sigilo
das propostas, equipamentos pagos e não fornecidos,
inexistência de controle de consumo de combustível,
entre outros.
Como se pode apreciar no Relatório da Controladoria-Geral da União, na aquisição de uma unidade
móvel de saúde, as empresas Domanski e Martier que
participaram do processo de licitação são da mesma família: Silvestre Domanski (esposo), Lindamir Domanski
(esposa), Melissa e Maete Domanski (ﬁlhos). Sendo que
a terceira a participar da mesma licitação apresentou
Certidão Negativa de Débitos vencida, caracterizando
que estava desclassiﬁcada, restando apenas as empresas da mesma família para participar.
Tamanha é a irresponsabilidade desse Prefeito
que a Controladoria-Geral da União, em visita ao povoado de Lagoa da Manga, constatou que a ampliação
do sistema de abastecimento de água não foi executada nos parâmetros deﬁnidos no convênio. Conforme
declarações de moradores da localidade, já havia um
poço perfurado, em 16.09.2000, pela Companhia de
Eletriﬁcação Rural da Bahia – CERB atendendo duas
residências. A ampliação do sistema de abastecimento de água teve duração de 20 dias, sendo concluída
em março de 2005. Não obstante a conclusão ter-se
dado em 2005, os pagamentos ocorreram em 2002.
Também nesse caso, veriﬁcou-se o aproveitamento de
materiais empregados (base e caixa d’água) em convênio anterior (CERB), ocasionando superposição de
despesas. Da mesma forma constaram-se indícios de
que a licitação foi simulada nos editais dos convênios
nº 1.057/2002 e 2.956/2001 de Ampliação de Sistema
de Abastecimento de Água nas comunidades de Malhada do Caminho, Campos, Candeal/Brejões, Varjinha,
Piedade de Dentro, Salão, Mata/Lameiro, Jataí, Nova
Aparecida, Várzea Torta e Lagoa da Manga com valor
estimado de 300 mil reais.
Pode-se dizer que a Prefeitura de Boquira não tem
qualquer moral para exigir de seus cidadãos a cobrança
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dos impostos que eventualmente lhe digam respeito,
pois a mesma é ﬂagrante sonegadora de contribuições
da Previdência Social, como foi atestado no caso das
obras civis por empreitada que contratou, deixando de
recolher as contribuições pertinentes.
No âmbito do Ministério da Integração Nacional,
foram encontradas evidências de contratação e execução de obras por preços muitos superiores aos de
mercado. A exemplo disso, podemos citar a obra de
Construção e Recuperação de Infra-Estrutura Hídrica, realizada pela Geo Construções Empreendimentos Ltda., nas comunidades de Malhada do Caminho,
Várzea da Cama, Palmeira de Baixo e Muriçoca que
através da Controladoria-Geral da União, em visita a
essas comunidades, com ajuda de testemunhos de
moradores, pôde veriﬁcar que o serviço que deveria
ter sido realizado pela empresa acima mencionada
foi realizado pelos próprios moradores com um custo
que variou, para a empresa Geo Construções Empreendimentos Ltda., de R$0,30 a R$1,00 o metro linear,
tendo sido repassado pela CODEVASF – Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba, para esta empresa o valor de R$22,69, havendo assim um superfaturamento.
Houve também falha da CODEVASF no que tange
à ﬁscalização: foi feita apenas uma até o momento, já
tendo liberado a totalidade dos recursos. A prestação
de contas ainda está pendente e o seu prazo encerrouse em 13/03/2005. O convênio estabelece um prazo de
30 dias, ou a devolução de recursos. Nenhuma dessas
alternativas foi aplicada a esse convênio.
Em 23/02/2005 foi feita uma ﬁscalização que constatou que as especiﬁcações técnicas dos convênios não
foram cumpridas no projeto: forma e dimensão da vala;
escavação; preparo da vala; assentamento da tubulação; ancoragem e caixas. Não obstante as inúmeras
falhas na execução dos serviços, a CODEVASF atestou
sua conclusão e a população até o momento não tem
acesso à água. Essa é uma das provas mais cabais
do profundo descaso do Prefeito com as instituições
legais do País. Como é que, além de fraudar uma licitação, eles ainda acabam executando a despesa em
valores maiores do que os licitados? Para que, então,
fazer licitação? Por que não se decide de uma vez jogar fora todo o aparato institucional e legal?
Em nossa opinião, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um descalabro dessa magnitude não pode
ﬁcar impune ou sem resposta. É preciso que os órgãos
de controle exerçam de imediatamente a sua jurisdição, exigindo todos os esclarecimentos que se façam
necessários e, sobretudo, a devolução dos recursos
desviados de forma fraudulenta, que chegam a cerca
de um total de R$1.002.724,50.
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Além disso, o Ministério Público da União também
precisa ser acionado, para processar criminalmente
todos os responsáveis, a começar pelo chefe de todo
o esquema de fraudes, o próprio Prefeito Vilasboas.
O povo de Boquira espera ansioso por justiça,
espera que a Procuradoria-Geral da União determine
a devolução de mais de 1 milhão de reais em recursos
que foram repassados para aquele Município e mal
aplicados pela atual administração.
Muito obrigado.
O SR. WALTER BARELLI (PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estou apresentando projeto de grande importância para
a micro e pequena empresas sobre a possibilidade de
abrir portas no mercado de trabalho para os jovens.
A última pesquisa do DIEESE mostra que a
taxa de desemprego dos jovens entre 16 e 24 anos já
chegou a 32,6%, em média, na área metropolitana de
São Paulo. Estamos passando por uma situação muito difícil. E nos jovens de famílias mais pobres, a taxa
de desemprego sobe para 58,5%. Não basta vir aqui
fazer discurso dizendo que a juventude é o futuro do
Brasil. É preciso tomar atitudes que realmente sejam
estancadoras desse processo.
No projeto que apresentei à Câmara no dia de
hoje, uma das minhas propostas é fazermos do serviço militar uma oportunidade de emprego para os
desempregados. Ou seja, o jovem que já esteja empregado, incorporado à vida laboral, não poderá ser
convocado para prestar o serviço militar. Mesmo porque, atualmente, as Forças Armadas só têm condições
de alistar 6% da juventude que chega à idade para o
serviço militar.
E o que acontece?
Deputado Carlos Melles, queremos o regime tributário especial para as micro e pequenas empresas.
A legislação vigente faz com que a empresa que contratar um jovem com idade para prestar serviço militar, caso ele venha a ser convocado, seja responsável
pela manutenção do seu emprego, pelo recolhimento
do Fundo de Garantia durante o tempo em que estiver servindo à Pátria, e depois dê estabilidade por
um ano quando ele terminar o serviço militar e voltar
para a empresa.
Parece uma lei excelente, que protege o jovem.
Mas, ao contrário, é por causa de leis como essa que
o jovem hoje não tem emprego. Justamente quando
precisa começar a vida adulta, se não apresentar o
certiﬁcado de que está quite com suas obrigações militares, ele não vai conseguir emprego. Isso leva à informalidade, única forma de o jovem conseguir emprego,
porque é impossível cumprir toda a legislação.
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Nessa fase de grande desemprego, quem está
empregado já está ajudando o País. Não está cuidando da segurança externa, mas está cuidando da
segurança interna, porque está produzindo, ajudando
a família, podendo até constituir família. Isso é muito
importante.
Esse é o sentido das portas que agora queremos
abrir para a nossa juventude.
Muito obrigado.
A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ontem, na madrugada do dia 26,
meu escritório político foi invadido e os meus computadores não foram roubados, mas acionados. Portanto,
tudo o que havia neles foi copiado – constatamos isso
por meio da técnica.
Portanto, faço o seguinte registro neste plenário:
sou Sub-Relatora da CPMI do Mensalão, faço debates
no rádio e na televisão, em São Paulo, e recebi a notícia
ontem, quando estava na Baixada Santista. Estamos
vivendo um momento importante no País, pois temos
a responsabilidade de investigar aquilo que ﬁzeram
no Governo Lula, por intermédio do Sr. Delúbio, do Sr.
Silvio Pereira, do Sr. José Dirceu e tudo o mais. Portanto, sou responsável por aquilo que faço. Não posso
admitir que pessoas invadam meu escritório político,
violem meus computadores, minha vida política e minha intimidade, em nome de não sei o quê. Registro
minha total revolta, porque tenho inimigos que querem
vigiar minha vida política e querem saber o que faço.
Não faço nada de mais, apenas cumpro minha obrigação de representante de São Paulo e da Oposição
no PSDB paulista.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo as várias delegações de Prefeitos que
hoje vieram a Brasília para realizar debates sobre a
legislação tributária. A tempo, conclamamos os Prefeitos de todo o Brasil para fazerem o recadastramento do
Programa Bolsa-Família. Com a assinatura do Termo de
Adesão, conseguiremos garantir a lisura dos recursos
repassados para o programa e que esses contemplem
os que mais precisam.
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Precisamos, Sr. Presidente, eliminar as possibilidades de fraudes e garantir o alimento aos necessitados. E isso só é possível com a participação essencial dos Municípios representados pelos Prefeitos
deste País.
Foi a principal conclamação do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, companheiro Patrus Ananias, que, na semana passada, visitou
Santa Catarina.
O Ministro, atendendo a uma solicitação durante
audiência, que havia sido realizada há alguns meses,
com a presença de Prefeitos catarinenses, atendeu ao
pedido e visitou os programas sociais desenvolvidos
pelo Ministério no Estado.
O Ministro reforçou as metas do Programa Fome
Zero e acompanhou de perto a aplicação dos programas
do Governo Federal executados pelo Ministério.
Na quarta-feira passada, 21, em Chapecó, o
Ministro falou a Prefeitos da região oeste de Santa
Catarina, aproveitando a ocasião para lembrar da importância da repactuação do Bolsa-Família. No mesmo
dia, Patrus representou o Presidente Lula na abertura
do 12º Congresso Catarinense de Emissoras de Rádio
e Televisão, promovido pela ACAERT.
De Chapecó, prosseguimos para Faxinal dos
Guedes – governada pelo Padre Edson, que hoje está
em Brasília para reunião com Prefeitos e lideranças
políticas acerca de programas de desenvolvimento social e assinatura de convênios com várias Prefeituras;
acompanhei a assinatura desses convênios, quartafeira e quinta-feira passadas, motivo pelo qual não
estive presente nesta Casa – para uma reunião com
representantes dos Municípios integrantes do Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local
– CONSAD de Santa Catarina.
Com a participação expressiva de lideranças
regionais e com a presença maciça dos Prefeitos da
região, foi destacada a necessidade de que os recursos cheguem às famílias pobres e a fundamental participação dos Prefeitos neste processo.
Também foi reaﬁrmado o prosseguimento do Programa Bolsa-Família em todo o País e destacados os
avanços nas políticas sociais que têm aumentado a
média de vida da população brasileira.
Do mesmo modo, ressaltou-se o conjunto de
ações desenvolvidas pelo MDS, que tem avançado no
campo dos direitos sociais, no resgate da dívida social
que o Brasil acumulou. Agora, o Governo está determinado em promover a inclusão social e não mais a
exclusão das pessoas carentes.
Na oportunidade, o Ministro Patrus conclamou os
Prefeitos do Estado para que atualizem os cadastros
do Bolsa-Família em seus respectivos Municípios, sa-
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lientando que todo Prefeito quer que seus munícipes
tenham o direito à alimentação.
Com certeza, Sr. Presidente, a ida do Ministro Patrus Ananias a Santa Catarina representou um importante meio de aproximação com as lideranças regionais
que puderam esclarecer as suas dúvidas e conhecer
de perto a realidade de um ministério comprometido
com as causas sociais brasileiras.
Do mesmo modo, a sua visita representa uma
conquista para o oeste catarinense e demonstra claramente a valorização da região e o interesse em informar mais e melhor a população do Estado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a criação da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, pela Lei nº
11.153, de 2005, tornou-se expressivo marco na educação superior do Estado de Mato Grosso do Sul.
A classe política, apoiada pela sociedade civil
e estudantil douradense, foram triunfais na aprovação da UFGD, fruto do desmembramento de parte da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS,
Campus de Dourados e Núcleo Experimental de Ciências Agrárias.
Conforme preconiza a lei de instituição da UFGD,
deverá ser realizado concurso público para o preenchimento dos diversos cargos criados em cumprimento
aos dispositivos constitucionais.
Somente para os cargos efetivos de professor
da carreira de magistério superior, a lei prevê um número de 480, os quais entendemos a necessidade da
discussão entre a sociedade civil, educadores e acadêmicos, visando à sua inteligente distribuição nos
atuais e próximos cursos.
As discussões acerca do futuro da UFGD não
devem permanecer apenas nos gabinetes políticos
de quem detém o poder, mas, sim, serem democratizadas, chamando todos os interessados para participarem desse embate.
Os cursos herdados da UFMS, bem como os
novos a serem implantados pela UFGD, devem passar pelo crivo de um amplo fórum, composto por uma
comissão de professores, técnicos educadores, acadêmicos e sociedade civil organizada.
As conclusões desse fórum devem guiar a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI, dando credibilidade às ações de implantação
dessa unidade de ensino superior.
O norte aqui apontado busca tão-somente evitar
o “aparelhamento” dessa nova instituição de ensino superior pelo grupo político detentor do poder, por meio
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da inserção de seus companheiros nos quadros da
UFGD, visando apenas a manutenção dessa casta no
domínio da política municipal, regional e nacional.
Entretanto, felizes estamos ao presenciar a manifestação dos acadêmicos da UFGD, indignados por
nem sequer terem sido chamados a opinar sobre o processo de escolha do número de vagas para os cursos
já existentes, como Medicina, Direito e Administração,
bem como sobre quais deverão ser criados, e a respectiva distribuição do corpo docente.
A democracia se fortalece por manifestações independentes, dignas da adesão imediata da sociedade,
que atenta, mobiliza-se contra as tentativas furtivas de
manutenção ou tomada do poder. Esse pertencente
somente ao povo.
Os estudantes e a sociedade civil de todo o Estado de Mato Grosso do Sul podem contar com nosso irrestrito apoio, pois nossa luta sempre foi pautada
no combate de interesses obscuros de determinados
grupos políticos que, como agora, buscam inescrupulosamente o “aparelhamento” da UFGD, prática nociva
não só ao futuro desta instituição, mas, sim, ao próprio
Estado Democrático de Direito.
Assim, a indagação inicial, “a UFGD é uma conquista da sociedade civil na busca do aperfeiçoamento
educacional ou apenas um meio de acomodar companheiros políticos?”, embora muitos não admitem a
resposta, dizemos com toda a certeza:
A UFGD permanecerá sendo uma conquista da
sociedade civil, da classe dos educadores, educandos
e de políticos sérios como nós, que lutamos por sua
implantação, fazendo cumprir o direito social constitucional da educação superior ao alcance de todos.
Grato pela atenção.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não é a primeira vez neste ano que ocupo
esta tribuna para denunciar a indecorosa situação dos
planos de saúde, cujas tarifas serão reajustadas conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. O aumento
de 11,69% nos contratos antigos chega a ser maior do
que o índice do IPCA, que chegou a 8,07%.
Como se vê, Sr. Presidente, o Governo mais uma
vez massacra os usuários dos planos de saúde. O aumento nas tarifas dos planos parece ser a única providência realmente levada a sério pelo Poder Público,
ao contrário do que acontece com as pretensões dos
usuários dos serviços. Quando o assunto é o valor das
tarifas, porém, o Governo novamente intervém a favor
das concessionárias, desconhecendo as diﬁculdades
de milhares de usuários no País.
A saúde é ainda fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. O aumento das tarifas
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dos planos de saúde signiﬁca aumento do custo de
vida, com reﬂexos desfavoráveis para toda a Nação.
Representará, assim, um passo a mais no processo
inﬂacionário que queremos tanto evitar.
O entendimento que precisa prevalecer, Sr. Presidente, é o de que a saúde do cidadão é o mais legítimo interesse público, um dos mais importantes elementos para o País. O atendimento à saúde precisa
ser protegido pelo Governo, em favor dos usuários, e
não transformado em atividade lucrativa, a engordar
a receita das operadoras.
O nosso compromisso, assim, é de luta contra
mais esse abuso de poder. Se é necessário o reajuste das tarifas, deve ser calculado sempre em função
das possibilidades reais dos usuários, especialmente
dos idosos, que dependem de forma cabal dos planos
de saúde.
O Governo não pode tomar partido das operadoras, contra o interesse da população. Temos todos
o dever de lutar para que prevaleça o bom senso nas
negociações. Caso contrário, teremos de nos haver
com a problemática da saúde no nosso País.
Senhoras e senhores, as reformas neoliberais
são feitas para economizar dinheiro, mas aumentaram em 300% a nossa dívida externa, mesmo com o
ingresso de 100 bilhões de dólares das privatizações.
Não há motivo para abrirmos mão da idéia do Estado que oferece, de forma gratuita e universal, saúde
e educação para seus cidadãos, independentemente
da iniciativa privada.
O modelo atual, que empurrou a classe média
para os planos de saúde, foi um erro histórico que esperamos ver revertido. Enquanto isso não ocorre, é
imprescindível que as agências reguladoras cumpram
a sua função, até mesmo para evidenciar as falhas estruturais do modelo neoliberal de Estado. Falhas que
causam morte, indignação e prejuízos diários a milhões
de consumidores. Ou melhor, aos cidadãos.
Repito: se o Estado não pode ﬁnanciar integralmente o atendimento à saúde da população, como
seria desejável, que ao menos utilize os instrumentos de que dispõe para evitar os abusos perpetrados
pelas empresas responsáveis pelos planos de saúde
neste País.
Nem preciso repetir que a saúde é, constitucionalmente, direito do cidadão e dever do Estado.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
É evidente que vivemos situação econômica merecedora de muita atenção, decorrente fundamentalmente da nossa dívida externa, contraída ao longo da
história, e de ataques especulativos que vitimaram a
moeda corrente do País.
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Entretanto, estamos longe das travas. O potencial do nosso País é imenso. A sua infra-estrutura é
importante para o contexto mundial, mas sempre sofremos com a ausência de medidas eﬁcazes por parte
dos nossos governos.
Em verdade, a contextura em que vivemos é desanimadora. Tanto é verdade que, entre as 30 nações
emergentes do mundo, o Brasil só perde em débito
externo para a Argentina.
Não é de hoje, Sr. Presidente, que especialistas
nos alertam para o fato de que o Brasil é um país vulnerável a crises externas, devido a indicadores como a
relação da dívida externa com as exportações anuais.
O Brasil não tem condições de chegar a um grau de
investimento respeitável com os atuais indicadores.
A análise do desempenho brasileiro, de fato, demonstra o agravamento de nossas diﬁculdades, ao
contrário do que querem nos fazer crer as autoridades
econômicas. A verdade é que o conjunto de reformas
políticas, somado à rápida abertura da economia, precipitada nos anos 90, resultou em números medíocres,
mesmo quando comparados aos dos demais países
latino-americanos.
A realidade descrita por tais números é indiscutível. Como se conclui, o baixo crescimento econômico leva ao aumento do desemprego e à manutenção
das disparidades sociais. Se o valor da nossa renda
per capita parece alto, é porque ele esconde o nosso
inaceitável índice de concentração de riqueza.
Sr. Presidente, o agravamento da nossa dívida
externa é iminente. E não é preciso ser expert em economia para presumir que causará grande mal estar
para a nossa política econômica, sem contar com a
desvalorização do real, conquanto gerará efeitos nefastos, como o surto inﬂacionário e a manutenção das
estratosféricas taxas de juros.
Por isso, apelamos ao Sr. Presidente da República
e às autoridades da área econômica, registrando fato
tão negativo, reaﬁrmamos a nossa crença inabalável
em que este País pode crescer, mesmo em tempos
de crise.
Esperamos que a Nação se dê conta dessa realidade e passe a exigir de nossos governantes soluções que a ela interessem, prioritariamente. Temos
de investir no País. O Estado deve adotar medidas
estratégicas para a economia e para os interesses do
povo brasileiro e não abrir espaços cada vez maiores
para o capital internacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violência que explodiu no Município de Goianésia do Pará, região sudeste do Estado, em parte é
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fruto da incompetência do Governo Estadual, que nada
faz para conter a criminalidade no interior paraense.
Abandonada à sua própria sorte e à mercê da
criminalidade que prolifera em quase todo o interior
do Pará, aqui e ali a população se revolta contra os
Poderes Constituídos, exigindo justiça e segurança
para as famílias. Santarém, Cametá, Bragança, Marabá, Ananindeua e a maioria dos Municípios de porte
médio e até de pequeno porte como Curuçá sofrem
com a proliferação de gangues de adolescentes que, a
exemplo do que acontece na Capital, promovem a violência gratuita. Assaltantes, pistoleiros e todos os tipos
de bandidos encontra solo fértil nas principais cidades
paraenses por absoluta falta de segurança pública.
Não é a primeira vez que me reporto a esse assunto nesta Casa, mas tenho de fazer novamente essa
denúncia porque não posso me omitir diante dos fatos
ocorridos em Goianésia do Pará.
É claro que ninguém pode concordar com o descontrole que tomou conta de parte da população, que
despejou sua fúria contra prédios, equipamentos e
veículos públicos e até contra a casa do Prefeito, destruindo tudo. Foi ato da turba em que se transformaram
os moradores que protestavam.
Mas é preciso que se entenda que tal atitude
é fruto da própria violência que já grassava naquele
Município, sem que o Governo do Estado do Pará,
responsável pela segurança dos seus cidadãos, ﬁzesse algo para contê-la. Não foi violência gratuita, mas
uma resposta ao abandono a que o Governo Estadual relegou a população. Cansados de assistir inertes
à proliferação de estupros e outros tipos de violência,
sem que o Governo do Estado do Pará ﬁzesse algo
para conter a criminalidade, os moradores partiram
para protesto que se transformou em revolta e evoluiu
para o descontrole total.
Sras. e Srs. Deputados, mais absurda é a hipótese de motivação política aventada pelo Governo do
Estado para tentar explicar a violência popular naquele
Município. A Polícia paraense trabalha com essa hipótese, sem explicar que tipo de motivação política poderia
levar a tanta violência, tentando desviar a atenção da
população paraense do verdadeiro motivo que levou à
revolta dos moradores, ou seja, o desaparecimento de
uma menina e o fato de a Polícia nada fazer para tentar
encontrá-la ou registrar a ocorrência. Em desespero,
a família tentou encontrar a garota por conta própria
e, aos poucos, recebeu a ajuda de amigos, vizinhos e
populares, que acabaram se revoltando e dando início
à manifestação.
Sr. Presidente, como já disse aqui em outras ocasiões, não é por falta de apoio do Governo Federal que
o Governo do Estado do Pará se mostra incompetente
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para resolver o problema da violência. O Governo do
Presidente Lula já enviou recursos para a compra de
equipamentos e de veículos e tem dado todo o apoio
para que o Estado do Pará faça mais pela população.
Mas o Governo estadual prefere gastar em propaganda e pouco faz pela segurança do povo.
Registro, então, o meu protesto e a minha indignação diante dessa situação que levou a pacíﬁca e ordeira
população do pequeno município de Goianésia do Pará
a presenciar atos de violência de tal magnitude. E refuto
a tentativa do Governo do Estado de culpar o próprio
povo por sua incompetência. Violência gera violência,
se não for contida pelas autoridades responsáveis. E
foi o que aconteceu em Goianésia do Pará.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ao reassumir o mandato de Deputado Federal, no dia 15 de setembro último, ﬁz rápido pronunciamento para enfatizar que, muito embora
sinta enorme satisfação pelo retorno a esta Casa, as
circunstâncias não correspondem às que deveriam caracterizar tão importante ato de minha vida política.
De fato, Sr. Presidente, não desejava que minha
efetivação no exercício do mandato parlamentar viesse
a acontecer em substituição a um grande companheiro
e amigo como Roberto Jefferson, a quem reitero neste instante as minhas homenagens. Mas tais circunstâncias assim determinaram, e assumo com absoluta
consciência da minha grande responsabilidade e com
a determinação de continuar a trabalhar intensamente
pelos anseios da população de Nova Iguaçu, Mesquita
e de toda a Baixada Fluminense.
Com a experiência de 3 mandatos na Câmara dos
Deputados, de 1 mandato na Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro e de ter aprofundado o conhecimento das
principais necessidades e aspirações da minha região,
trago ao Parlamento e ao Poder Executivo Federal as
demandas e os projetos de Nova Iguaçu, Mesquita e
demais Municípios da Baixada Fluminense.
São muito grandes as carências daquelas comunidades, Sr. Presidente, sobretudo nos setores de saúde,
educação, saneamento básico, enﬁm, de infra-estrutura
urbana. Há profunda dependência de recursos públicos, indispensáveis que são à melhoria das condições
estruturais, para que ali se realizem investimentos da
iniciativa privada capazes de gerar empregos e renda
nas próprias comunidades.
Estou convicto de que somente com o trabalho
conjunto de todas as lideranças da região, independentemente da ﬁliação partidária ou do respectivo grupo
político, Nova Iguaçu, Mesquita e os Municípios vizinhos poderão vencer tais diﬁculdades para proporcionar
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condições de vida mais dignas àquele povo humilde e
trabalhador da Baixada Fluminense.
O atual momento político brasileiro, de acirrada disputa entre correntes partidárias, inclusive com
vistas à eleição do próximo ano, não pode prosperar,
porque esse comportamento de luta fratricida entre
membros desta Casa, dentro ou fora dela, tem servido para desmoralizar a instituição, o Poder Legislativo
como um todo, e a imagem dos que se dedicam à atividade política no País, com profundos prejuízos aos
interesses da Nação.
A minha conclamação, Sr. Presidente, é no sentido
de que tenhamos todos o compromisso e a responsabilidade de debater os problemas do nosso povo e de
elaborar leis mais justas e modernas, cumprindo rigorosamente o legítimo papel da representação popular,
que compete aos integrantes do Parlamento.
É fundamental, portanto, que se abandone logo
a motivação de verdadeira guerra instalada no Congresso Nacional desde que irromperam as denúncias
motivadoras da atual crise política. A rigorosa e devida
apuração dos fatos deve ocorrer em clima de normalidade, transparência e racionalidade, não com extremismo e atitudes raivosas e emocionais.
Estamos às vésperas de nova eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Em face desse
quadro constituído ao longo do presente ano legislativo, as Lideranças partidárias deveriam buscar o necessário entendimento para afastar o atual clima de
confronto e estabelecer condições adequadas à volta
da normalidade dos trabalhos.
O Poder Legislativo está diante de desaﬁo muito
grande, Sr. Presidente, qual seja o de discutir e deliberar sobre extensa e importante pauta de proposições,
como as reformas política e tributária, que se arrastam
por muito tempo, bem como sobre a revisão da legislação penal e dos Códigos de Processo Civil e Penal,
absolutamente necessária à efetiva concretização de
pontos fundamentais da reforma do Judiciário e ao
combate à violência e ao crime organizado.
A expectativa da sociedade brasileira em relação
ao Parlamento é de adoção de postura inteiramente
voltada para a solução dos graves problemas nacionais,
sobremodo nas questões de saúde, educação, segurança pública e na falta de investimentos que hoje inviabiliza o crescimento econômico sustentado e a geração
de empregos em níveis que atendam aos crescentes
contingentes de jovens que atingem a faixa etária da
chamada população economicamente ativa.
Esta Casa, portanto, só conseguirá superar o profundo desgaste junto à opinião pública e ao conjunto da
sociedade se aproveitar o delicado momento de turbulências em que se encontra para construir movimento de ne-
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gociação ampla em torno dos legítimos e justos anseios da
coletividade brasileira, abandonando, por conseguinte, as
disputas político-partidárias e eleitorais ora vigentes, com
nítidos interesses imediatos e no calendário de 2006.
Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, acredito que, a esta altura, pelo menos
até a próxima semana, a conjuntura política nacional
está passando de instável a imprevisível, não necessariamente no sentido negativo, em vários aspectos.
Positiva será, por exemplo, em qualquer hipótese,
a escolha do novo Presidente desta Casa, na medida
em que a Mesa Diretora, as Lideranças partidárias e a
Câmara como um todo tomarem, na dimensão exata,
consciência da oportunidade histórica de promover o
resgate do desempenho desta Legislatura, tão comprometida ao longo da atual crise política. Reﬁro-me especialmente ao prestigiamento da atividade institucional
nuclear da Câmara, como também do Senado, que é
a da iniciativa de legislar e vem sendo sacriﬁcada há
vários anos por imperativos constitucionais e legais que
impõem tratamento preferencial à votação de medidas
provisórias, editadas pelo Executivo, muitas vezes sem
os pressupostos de urgência e relevância.
O quadro político ganhará contorno bastante diferenciado com a esperada mudança de ﬁliação partidária,
até o ﬁnal desta semana, de Deputados, Senadores, Governadores e Prefeitos, seja como resultado de confrontos, atritos e decepções decorrentes da atual crise, seja
como rearrumação de forças com vistas à composição
partidária a prevalecer nas eleições de 2006.
Teremos, portanto, nos próximos dias, nova conﬁguração no Parlamento das bases políticas de Governo e Oposição, compondo cenário até agora também
imprevisível.
Se chegar a ser aprovada e promulgada a proposta de emenda constitucional que amplia até 31 de
dezembro o prazo para mudanças nas regras das eleições de 2006, teremos o ensejo de apreciar as propostas da reforma política, discutindo suas implicações e
avaliando seus desdobramentos, para que o País tenha
nova lei eleitoral, capaz de garantir a lisura dos pleitos
e a legitimidade da representação popular.
No âmbito extracongressual, vamos ter nos próximos dias o desfecho da interminável eleição interna
para os Diretórios do Partido dos Trabalhadores, cujos
resultados, já neste primeiro turno, decepcionam não
apenas a Nação, mas também as lideranças mais autênticas da legenda governista, ante o predomínio da
inﬂuência do campo majoritário, que a afundou na mais
profunda e grave crise dos seus 25 anos de história.
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O mais preocupante é que PT e Governo, com a
seqüência diversiﬁcada de eventos políticos deste mês
de setembro, ganharam fôlego e sossego, na medida
em que tantos fatos novos distraíram a atenção da
opinião pública, dando condições ao chamado “núcleo
duro” ou “gabinete de crise” para atuar nos bastidores
das Comissões Parlamentares de Inquérito que os
investigam e para promover longo período de arrefecimento de suas atividades.
Aumenta a descrença popular na punição exemplar dos Parlamentares envolvidos no escândalo do
mensalão. A Câmara e o Senado têm a obrigação moral de garantir à sociedade que haverá qualquer tipo
de expectativa de impunidade.
Muito obrigado a todos.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a administração pública no Brasil necessita
ser submetida a uma radical reengenharia. Não há mais
espaços para práticas arcaicas e dissociadas dos interesses coletivos. O bem público não pode servir apenas
à vontade do administrador, que possui a sua guarda
e gestão, mas a partir daí tem o poder-dever de atuar
com a necessária eﬁciência, priorizando o interesse
público em detrimento dos demais interesses.
Considero o administrador público, Sras. e Srs.
Deputados, no âmbito da União, dos Estados ou dos Municípios, como um procurador de uma grande comunidade,
um chairman de uma grande empresa. Deverá sempre
ter a consciência da importância de suas funções. Uma
empresa bem sucedida exige de seus dirigentes uma postura ativa, modernizadora, democrática e suﬁcientemente pragmática para entender que nessas circunstâncias
a centralização das decisões é um passaporte seguro
para o fracasso. Na administração pública, os cargos
políticos devem ser ocupados apenas por aqueles que
lideram. Em qualquer administração que almeja o sucesso é pressuposto imprescindível a escolha de homens
e mulheres preparados e capazes de inverter, inclusive,
eventual processo de falência e de desgaste.
Nossos Estados e Municípios, Sr. Presidente, encontram-se, com raras exceções, em franco processo
falimentar. Reverter esse processo é uma tarefa insana e
passa a exigir dos Prefeitos e Governadores muito mais
do que talento político. Competência, clarividência, espírito
empreendedor e, sobretudo, a abdicação dos interesses
individuais em detrimento do interesse coletivo. Dar transparência à sua administração é outra exigência, cercar-se de
auxiliares competentes e com mentes arejadas é outra.
Um administrador, Sras. e Srs. Deputados, é obrigado a prestar contas das verbas arrecadadas, bem
como de sua aplicação. Efetuar as obras necessárias
sem onerar os participantes é uma engenharia que exi-
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ge muita criatividade. Nos Estados e Municípios, isso
deve ser necessariamente aplicado. Obviamente em
maior escala, mas com os mesmos fundamentos.
Vejo com muita satisfação, Sr. Presidente, que em
meu Estado, Minas Gerais, o Governador Aécio Neves
está inovando sua administração com um verdadeiro
choque de gestão, introduzindo formas de administração
modernas e em consonância com a atual conjuntura. O
que se faz hoje em Minas Gerais é absolutamente inédito,
e os resultados são sobejamente conhecidos. O Programa de Redução da Carga Tributária introduz a necessária
modernização do sistema de arrecadação, propiciando o
aumento da arrecadação sem, no entanto, onerar insuportavelmente a produção como é praticado no âmbito
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federal. Pelo contrário, paradoxalmente há o aumento da
arrecadação, mesmo com a diminuição de impostos. Com
isso, as contas estão equilibradas e Minas Gerais é hoje
o Estado que mais cresce em todo o País.
Quero solicitar a transcrição nos Anais da Casa,
Sr. Presidente, do artigo Sim, é possível, do Dr. Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de
Minas, publicado no jornal Estado de Minas de 19 de
setembro próximo passado e que reﬂete muito bem a
situação extremamente alvissareira por que passa a
administração do nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de registrar aqui a sanção
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que garante ajuda de 300 reais a estudantes inscritos no Programa Universidade para Todos – PROUNI, amplia o
Programa de Educação Tutorial e institui o Programa
Escola de Fábrica.
Sr. Presidente, essas são ações concretas de
um Governo que entende que investir na educação é
a única maneira de tratar com seriedade o futuro deste
País. Só o Programa Escola de Fábrica será responsável por oferecer 11.500 vagas em 250 cidades de 19
Estados brasileiros. Esse programa terá à disposição
25 milhões de reais e atenderá com cursos proﬁssionalizantes a milhares de jovens que estão ávidos por
receber a qualiﬁcação necessária para que possam
ingressar no mercado de trabalho.
Além disso, Sr. Presidente, a bolsa concedida
pelo PET será ampliada e passará a ser de 300 reais.
São avanços signiﬁcativos para aqueles muitos jovens
que sabem exatamente como é difícil e penoso chegar
à conclusão dos estudos sem apoio.
Essas medidas, Sr. Presidente, aliadas à política
séria e segura implantada pelo Ministério da Educação,
estão transformando aos poucos e com consistência
a estrutura educacional brasileira.
São essas as minhas palavras Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o litoral sul da Bahia compreende
as sub-regiões conhecidas como Baixo Sul, com 11
Municípios; Sul, com 42 Municípios; e Extremo Sul,
com 21 Municípios. Seus principais pólos urbanos são
Ilhéus e Itabuna, ao centro; Gandu e Valença, ao norte; e Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas, ao sul.
São 74 Municípios, numa área de 55.838 quilômetros
quadrados, correspondente a 9% da área do Estado
da Bahia e a cerca de 16% de sua população.
Essa região reúne cerca de 80% dos remanescentes ﬂorestais do Nordeste e ainda possui enorme
biodiversidade.
Na economia da região predomina a lavoura cacaueira que, em parte, ajudou a preservar a ﬂoresta.
Porém, a crise provocada pela vassoura de bruxa cedeu mais espaço ainda para a pecuária, com sua expansão desordenada e dominante em regiões como
o Extremo Sul, onde é crescente também a presença
da monocultura do eucalipto, que não respeita a legislação vigente no País.
O modelo de desenvolvimento implantado nessa
região desde os primórdios de nossa colonização, e
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praticado ainda nos dias de hoje, baseado na extração
de madeira, nas queimadas, na expansão da pecuária
extensiva e, posteriormente, na monocultura do eucalipto, trouxe enormes danos ao meio ambiente, massacre dos povos indígenas e expulsão de comunidades
tradicionais de pequenos agricultores.
A destruição da Mata Atlântica começou com
a extração do pau-brasil, ainda no período colonial.
Importante lembrar que, já no início do século XVII,
precisamente em 12 de dezembro de 1605, o Rei Filipe III, quando governava sobre Espanha e Portugal,
ﬁrmou documento intitulado Regimento do Pau-Brasil,
onde era estipulada uma cota dessa madeira para cada
comerciante, além de pesadas sanções para aqueles
que desrespeitassem o documento real. Isso mostra
como, mesmo no início do século XVII, a exploração
predatória de nossas riquezas naturais já precisava de
freio. Mesmo assim, a ganância por lucros resultou na
destruição não apenas do pau-brasil, mas também de
quase toda a fauna e a ﬂora da Mata Atlântica, que já
cobriu 15% do território brasileiro, quando se estendia
por 17 Estados.
Restam hoje apenas 7,5% da vegetação original
do que um dia foi a Mata Atlântica. E esse pouco que
resta revela ainda riqueza inestimável em diversidade
de vida. Já foram catalogadas ali 450 espécies vegetais e 165 espécies animais. Muitas dessas espécies
encontram-se hoje em extinção por falta de ações governamentais que compatibilizem desenvolvimento
econômico e educação ambiental.
No sul da Bahia chegou-se a encontrar 450 tipos de árvores em apenas 1 hectare de ﬂoresta. Hoje,
como se não bastasse o que ﬁzeram, em vez de se
dar uma chance à natureza, abrem-se mais fábricas
de celulose.
Pesquisa recentemente realizada por Cristiano
Raykil, cientista social, sobre os impactos socioeconômicos da monocultura do eucalipto e da produção
de celulose no Extremo Sul da Bahia, abrange os aspectos econômicos e sociais. Alguns dados levantados demonstram a urgência de ação para garantir a
sustentabilidade da região.
Um dos importantes aspectos estudados, o êxodo
rural, é exempliﬁcado pelo que ocorreu no Município
de Eunápolis. Ali, num processo acelerado e desordenado de urbanização, 59,37% da população rural
migraram para regiões urbanas no período de 1991
a 2000, atraídos pela propaganda das empresas da
monocultura do eucalipto e do Governo Estadual, que
superestimaram o número de empregos a serem gerados. Assim, a população urbana não cresceu, inchou,
sofrendo as conseqüências desagradáveis da falta de
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planejamento sobre as condições de habitação, saúde,
segurança, locomoção e saneamento.
Vale lembrar que a redução da população rural
brasileira nesse mesmo período foi de 28%, revelando
anomalia local.
Além disso, a expansão da monocultura do eucalipto se deu, fundamentalmente, sobre as áreas
ocupadas por matas e ﬂorestas naturais, avançando,
posteriormente, em áreas ocupadas com pastagens
e, em menor proporção, nas terras dedicadas a outros cultivos.
O art. 46 do Código Florestal determina que, no
caso de ﬂorestas plantadas, o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA zelará para que seja preservada, em cada
Município, área destinada à produção de alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local.
Ao ocupar áreas passíveis de serem utilizadas
pela agricultura familiar, a exemplo das terras ditas
improdutivas, a monocultura do eucalipto termina bloqueando as possibilidades de trabalho para pequenos
agricultores, muitos dos quais foram expulsos de suas
terras. E, cada homem a menos no campo, produzindo,
é mais um na cidade, consumindo. Essa é, de certa
forma, a soma algébrica da fome.
E continuam desmatando extensas áreas que
estão em processo inicial de recuperação. Para isso,
usam de forma indiscriminada herbicidas pré e pósplantio.
Essa situação é agravada pela ausência de dados
sobre o setor celulósico, já que não se sabe ao certo
quantos hectares as empresas têm nem o quanto investem em recursos próprios.
Recentemente, o IBAMA/BA convocou audiência
pública para tratar do tema Proteção da Mata Atlântica,
Comunidades e Efeitos da Monocultura do Eucalipto
no Sul e Extremo Sul da Bahia.
Marcado para o dia 23 de agosto, o evento esbarrou na superlotação antecipada do local por trabalhadores diretos, indiretos e terceirizados da empresa,
não restando espaço para as demais pessoas.
Por isso, em acordo com lideranças regionais, o
Gerente-Executivo do IBAMA no Estado da Bahia, Júlio
César de Sá da Rocha, remarcou a audiência para o
dia 6 de outubro próximo, quando devem ser prestadas informações pelo próprio órgão e pelas empresas
envolvidas acerca dessa questão, pois a sociedade
civil, com suas organizações, quer discutir soluções
práticas e inadiáveis.
Espera-se que as empresas do setor de papel e
celulose realizem exposição sobre área própria; áreas
adquiridas e não plantadas; fomento ﬂorestal; arrendamento; percentual de ocupação por Município; uti-
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lização de recursos hídricos; plantio em unidades de
conservação, no entorno dessas unidades e em áreas
indígenas; topograﬁa e relevo; reserva legal e área de
preservação permanente; programa de colheita ﬂorestal; e outras informações, que deverão ser fornecidas,
espera-se, em linguagem clara e objetiva.
Também terão voz movimentos sociais, populações tradicionais e organizações ambientalistas.
Espera-se como resultado a formação indispensável de Comissão Permanente de Acompanhamento do Setor Florestal do Sul e Extremo Sul da Bahia,
com disponibilização regular de informações para o
IBAMA e para a comunidade. É fundamental que o
Governo do Estado e o IBAMA apresentem um cronograma de ações, com vistas ao cumprimento da
legislação estadual existente e ao art. 46 do Código
Florestal Brasileiro.
É preciso também que, ao lado da discussão
de projetos de desenvolvimento sustentável, sejam
encaminhadas ações de reparação às comunidades
atingidas por esse modelo implementado até aqui de
forma predatória
Exemplo disso é o processo envolvendo a ação
da Associação Rio da Barra, de pequenos proprietários de terra da região do Vale Verde, em Porto Seguro,
contra a Indústria Brasil Holanda S.A., de beneﬁciamento de madeira.
A BRALANDA marcou sua presença em nosso
País, conforme denúncias que geraram consistente
processo judicial que já dura mais de 30 anos, com
a prática de incêndios de pequenas propriedades.
Havia algumas com escritura e título datados do ﬁnal
do século XIX. Além disso, houve cerca de 10 assassinatos e desaparecimentos praticados em nome da
manutenção e da extensão da atividade extrativista
da madeira.
Consta dos autos a fotograﬁa de uma mulher
grávida, com um ﬁlho no colo, que teve o seu barraco queimado por prepostos da empresa, sendo esse
fato um dos muitos ocorridos e que não foram sequer
apurados.
Os autos mostram também a Ação Judicial nº
5.992/184-98, ajuizada em 21 de janeiro de 1998,
anulando títulos de terra expedidos arbitrariamente
pelo próprio Governo do Estado da Bahia. As pessoas agraciadas pelo Governo Estadual, embora se
dizendo ocupantes primárias daquelas terras, jamais
estiveram em Porto Seguro. Algumas eram estrangeiras e, à época, menores de idade. Hoje, parte dessas
terras está desapropriada pelo IBAMA e faz parte do
Parque Nacional Pau-Brasil, em Porto Seguro. Ocorre
que, contra as evidências, quem recebeu a indenização
pela desapropriação foi a multinacional BRALANDA e
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não os posseiros, que se habilitaram devidamente no
processo em trâmite na Vara Federal de Ilhéus.
Os remanescentes dessas famílias permanecem
sem terra, sem trabalho regular e sem moradia digna.
Até hoje não puderam alcançar a esperada justiça.
A história dos índios Pataxó revela a mesma morosidade. Recentemente promoveram a retomada da
Fazenda Santa Luzia, preocupados com a notícia de
que estava havendo negociação das terras para plantação de eucalipto.
Isso evidencia os prejuízos que essa forma de
desenvolvimento já causou àquelas populações. São
35 famílias da comunidade Cassiana, região norte
do Monte Pascoal, no Município de Porto Seguro. Há
mais de 2 anos elas vêm manifestando a necessidade de ampliar a sua terra por não terem mais espaço
para fazer roça. São cerca de 250 pessoas vivendo
em 160 hectares.
Segundo Aritikum Pataxó, líder da comunidade, é
inaceitável o plantio de mais eucalipto em suas terras.
Eles querem plantar feijão, milho e mandioca para alimentar os ﬁlhos. Por isso retomaram o seu território. E
o art. 46 do Código Florestal Brasileiro lhes dá razão.
Os participantes da audiência a ser realizada
no próximo dia 6 de outubro sabem que é possível
o desenvolvimento baseado no respeito às pessoas,
aos costumes, às tradições e ao meio ambiente. Eles
esperam que a justiça social seja tomada, ﬁnalmente,
como critério orientador dos Governos Estadual e Federal, das empresas e das organizações sociais, para
que resultados práticos sejam alcançados.
Obrigado.
O SR. ANSELMO (PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dirijo-me a todos aqui presentes e aos que acompanham esta sessão por meio dos veículos de comunicação desta Casa para defender um símbolo nacional
e, quem sabe, uma das mais importantes empresas
públicas já criadas no Brasil. Reﬁro-me à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ou, simplesmente,
aos Correios, que nos últimos meses tiveram sua imagem profundamente atingida, em face de episódio de
corrupção em que foram envolvidos.
As investigações da Polícia Federal, do Ministério
Público, da Controladoria-Geral da República e da CPI
dos Correios até agora não descobriram nenhum fato
novo, ﬁcando claro que se tratava de um fato isolado,
comandado por um chefe de departamento patrocinado por políticos de índole duvidosa.
Fundada em 20 de março de 1969, pelo DecretoLei nº 509, em substituição ao Departamento de Correios e Telégrafos, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, ECT, jamais teve seu nome envolvido em
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práticas de corrupção. É uma empresa, Sr. Presidente,
que só tem dado orgulho aos brasileiros, contribuindo
exemplarmente para o desenvolvimento deste paíscontinente, indo, muitas vezes, além de suas responsabilidades, como quando apóia os esportes de base
e a cultura nacional.
Muitos tentaram pegar carona neste momento
de fragilização da empresa para desenterrar a tese
da privatização dos Correios, desejada por grupos de
interesse econômico há anos e quase levada a efeito
nos mandatos do ex-Presidente Fernando Henrique,
não fosse a mobilização dos funcionários e da sociedade brasileira em defesa da empresa.
O Governo agiu de forma exemplar diante da
crise que se abateu sobre os Correios, anunciando a
exoneração de toda a diretoria colegiada da empresa
e, posteriormente, recompondo a nova diretoria, baseada em critérios técnicos e de dedicação aos Correios. Todos os indicados são proﬁssionais de longa
carreira na organização, com vasta experiência, de
história irrepreensível.
As medidas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
apesar de pouco divulgadas pela imprensa, foram muito
bem recebidas, tanto pelos funcionários dos Correios
como pela sociedade brasileira em geral. Vale ressaltar que é a primeira vez na história dos Correios que
sua diretoria é composta exclusivamente por técnicos, focados no destino de sucesso dessa grandiosa
empresa.
Dito isso, Sr. Presidente, como membro da Frente
Parlamentar em Defesa dos Correios, quero enfatizar
a importância de sua manutenção como empresa pública e como patrimônio do povo brasileiro, afastando
de uma vez por todas o fantasma da privatização que,
de tempos em tempos, ronda a empresa. Basta à delapidação do patrimônio público, promovida com fervor
pelo Governo anterior, e basta às privatizações.
Era o que tinha Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje comemoramos o Dia Nacional
do Idoso. No Brasil, a população idosa chega a 14,5
milhões de pessoas. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística) apontam para o crescimento desse estrato social, com rápido aumento na
longevidade. Em Mato Grosso do Sul, a população na
faixa etária da “Melhor Idade” segue o desempenho
nacional.
Aproveito a ocasião para parabenizar o Secretário
de Estado do Trabalho, Assistência Social e Economia
Solidária, Sérgio Wanderly Silva, e toda a sua equipe,
pela realização do 8º Encontro para Implementação da
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Política Estadual do Idoso, do 3º Festival Cultural para a
Terceira Idade, da 3ª Feira Estadual de Produtos “Criatividade do Saber” e do 3º Concurso Mais Belo Idoso
e Mais Bela Idosa de Mato Grosso do Sul, ocorridos
no dia 15 de setembro, no Ginásio Municipal Ulysses
Guimarães, dos quais tive orgulho de participar.
Percebi que as poucas políticas voltadas para
esse segmento vem se fortalecendo nos últimos 6
anos com a efetivação de programas e políticas de
promoção social.
No Governo do meu Estado e no Governo Lula, o
atendimento ao idoso deixou de ser mera peça retórica
de palanque e virou prioridade orçamentária. Em 2004,
por meio do Projeto Conviver, voltado ao atendimento dos asilos, foram desembolsados mais de R$110
milhões, sendo R$69,3 milhões de recursos da União
e R$46,1 milhões de contrapartida do FIS (Fundo de
Investimento Social), criado pelo Governador Zeca do
PT, do qual tive a oportunidade de ser ardoroso defensor, articulando a sua aprovação pela Assembléia
Legislativa do Estado. Apesar de insuﬁciente, o valor
é 10 vezes maior do que antes era investido.
Na responsabilidade social, tenho a obrigação
de dizer que o atendimento ao idoso vem melhorando,
a começar pelo atendimento especial nos caixas de
banco e pelas campanhas massivas para superação
do preconceito e de cultura atrasada que via o idoso
como estorvo e cidadão improdutivo. Hoje, graças à
conscientização desenvolvida por igrejas, clubes da
melhor idade e universidades, os nossos idosos são
vistos como fonte de saber e experiência de vida.
No entanto, precisamos pôr ﬁm às greves do
INSS, pois em que pese os direitos dos servidores, não
dá mais para submeter os idosos a tratamento humilhante, em ﬁlas enormes, em busca de seus direitos. O
Governo Federal tem de encontrar mecanismos para
melhorar esse atendimento e agilizar os processos de
aposentadorias. Tendo em vista que, em razão do desemprego estrutural, muitos continuam sendo arrimo
de família, com ﬁlhos e netos dependendo do seguro
social do pai ou do avô para sobreviver.
Gostaria de felicitar, neste dia, não somente o
idoso, mas também todos os proﬁssionais que trabalham em prol dessa importante parcela da sociedade,
treinando pessoal ou se especializando no atendimento dos nossos velhinhos. Também gostaria de saudar
todos os participantes dos 125 grupos de convivência, dos 10 centros e das 6 casas organizadas nos
Municípios de Mato Grosso do Sul, especializadas no
atendimento a idosos.
Quero dedicar este dia à minha mãe, pela capacidade, ﬁbra e determinação, pela luta constante, insis-
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tente, pela fé na vida e pela superação dos momentos
mais difíceis que outrora enfrentamos.
Não tenham dúvidas de que vamos construir um
Brasil mais justo para todos nós.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência reitera apelo no sentido de que os Srs.
Parlamentares venham ao plenário registrar presença, a ﬁm de atingirmos o quorum regimental de 257
Srs. Parlamentares e darmos início à Ordem do Dia
até as 16h30min.
Vamos procurar limpar a pauta para então votarmos o substitutivo do Senado Federal que regulamenta
alguns dispositivos da Lei Eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Carlos Melles, do PFL
de Minas Gerais.
O SR. CARLOS MELLES (PFL – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, na condição de Presidente da
Comissão Especial da Micro e Pequena Empresa, quero parabenizar o Vice-Prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab, engenheiro, empreendedor, amigo, homem
público, comprometido com a causa da microempresa,
pela promoção do encontro do Partido da Frente Liberal
realizado ontem em São Paulo, com a presença dos
Prefeitos e lideranças da Região Sudeste, para debate
do tema Promoção e Fomento das Micro e Pequenas
Empresas e apoio ao Empreendedorismo.
Em nome dos micros e pequenos empresários
de Minas Gerais e de todo o Brasil, parabenizo o Prefeito Gilberto Kassab e o Presidente da Associação
Comercial, Aﬁf Domingos, que desde a Constituinte
de 1988 vem defendendo a livre iniciativa das micros
e pequenas empresas.
Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero expressar minha preocupação com o compromisso ﬁrmado por todos nós, Parlamentares, com
a sociedade, as entidades de classe, os prestadores
de serviços e todos os empreendedores do Brasil de
aprovação de um novo marco legal em 2005, a Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa.
Ela simpliﬁca o registro e a abertura de empresas;
desburocratiza os cadastros; uniﬁca e reduz tributos;
simpliﬁca o processo de recolhimento de tributos; amplia
e corrige as faixas do SIMPLES; reduz a informalidade;
expande o crédito e dá maior participação às micros e
pequenas empresas no comércio exterior brasileiro.
Aliás , esse foi o motivo da descoberta. Quando
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
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Defesa Nacional, queríamos entender por que as micros
e pequenas empresas do Brasil exportam em torno de
2% a 2,5%, sendo que no mundo, sobretudo em países
desenvolvidos, elas exportam entre 20% e 30%.
Fizemos um seminário, tivemos a aprovação geral
da Casa e agora vamos debater na Comissão Especial
o Anteprojeto da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. No dia 5 de outubro, comemora-se o Dia do Micro
e Pequeno Empresário, e percebo que a matéria não
está com prioridade na agenda legislativa.
Neste momento de grande crise ética na política,
como representantes do povo brasileiro, temos de dar
respostas à sociedade com ações, projetos e, sobretudo, reformas estruturantes. Temos de demonstrar a
maturidade da democracia brasileira.
Logo, faço um apelo às Lideranças de todos os
partidos e em especial ao Executivo, na ﬁgura dos Ministros Palocci e Jaques Wagner, para retomarmos a
agenda de trabalho da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os dados
do Sistema SEBRAE já apontam um número superior
a 64 mil adesões em apoio à lei geral. A nossa meta
é alcançar 200 mil assinaturas em todo o País até o
ﬁnal de outubro.
A mobilização pretende sensibilizar o Governo
Federal e o Congresso Nacional com vistas à aprovação da lei ainda este ano.
A Comissão Especial, as Assembléias Legislativas, o SEBRAE e a Frente Empresarial da Lei Geral,
juntos com a CNI, a CNC, a CNA e a CNT, vêm promovendo encontros destinados, sobretudo, no Estado
de São Paulo, ao debate dos dispositivos constantes da proposta, observando-se as peculiaridades de
cada Estado da Federação, de modo a contemplá-las
no texto ﬁnal.
No mês de junho passado, o Exmo. Sr. Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu a Frente
Empresarial da Lei Geral, o SEBRAE, diversos líderes
empresariais e políticos, quando ouvimos a promessa
de que o Governo empenharia esforços para apreciar
ainda este ano o Projeto da Lei Geral.
Durante a audiência, da qual participaram os Ministros Antonio Palocci, da Fazenda, e Jaques Wagner, da Coordenação Política, empresários e toda a
sociedade entregaram ao Sr. Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, documento intitulado Agenda
Mínima para a Governabilidade, com propostas para
minimizar os impactos da crise política sobre o setor
produtivo e manter a economia na rota do crescimento sustentável.
As Confederações Nacionais da Indústria (CNI),
do Comércio (CNC), do Transporte (CNT), além de ins-
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tituições ﬁnanceiras e de ação empresarial, elegeram
6 temas fundamentais para manter a economia a salvo
da crise: infra-estrutura, sistema tributário, ambiente
regulatório, reforma do Estado e gestão e inovação
do sistema político.
Por isso, para dar sustentação à economia e alavancar o crescimento e o desenvolvimento nacional,
os empresários consideram necessária a aprovação
das propostas e projetos que tratam desses assuntos.
Entendem que essas iniciativas não devem ser sacriﬁcadas por uma eventual paralisia do Governo e do
Legislativo em função da crise política.
Entre as ações incluídas no tema ambiente regulatório está a aprovação da nossa Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas.
Com abrangência nos Estados e Municípios, a
lei geral tem o mérito de uniﬁcar o sistema de arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais,
racionalizar o sistema tributário, ampliar a participação
de prestadoras de serviços no sistema, além de instituir o cadastro uniﬁcado para facilitar a abertura e o
fechamento de empresas, com a redução, certamente,
das exigências burocráticas.
Como se sabe, esse projeto de lei foi elaborado
pelo SEBRAE, a partir de reivindicações e da colaboração do próprio setor empresarial, e tem por objetivo assegurar um ambiente favorável aos negócios de
pequenos e microempresários e à ampliação do papel desses pequenos e microempresários no cenário
econômico.
De acordo com o texto original, o projeto cria,
por exemplo, o SIMPLES Geral, em substituição ao
atual Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte, o SIMPLES federal, aprovado pela
Lei nº 9.317, de 1996, com o objetivo de proporcionar
tratamento simpliﬁcado para as pequenas empresas,
incentivando a formalização de suas atividades e a
geração de empregos.
Entre as mudanças, que são substanciais, o SIMPLES Geral propõe a ampliação do teto da receita bruta
anual das empresas para ﬁns de enquadramento no
sistema. O faturamento anual da microempresa, por
exemplo, passaria de 120 mil para 480 mil reais; o da
pequena empresa, de 1,2 milhão para 3,6 milhões de
reais. Com isso, um maior número de empresas passaria a ser beneﬁciado pelo sistema.
Outra alternativa para agilizar a aprovação dessa
proposta seria sua transformação em um substitutivo
ao Projeto de Lei Complementar nº 210/04, conhecido
como Projeto da Pré-Empresa, que concede benefícios
tributários, trabalhistas, previdenciários a empreende-
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dores informais com receita bruta de até 1 milhão e
200 mil reais.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo
que priorizar a aprovação de propostas como essa é
fundamental para desonerar a pequena e microempresa, responsável por mais de 60% do pessoal ocupado. Repito: a pequena e microempresa, no País, é
responsável por mais de 60% do pessoal ocupado. E
responde por 20% do Produto Interno Bruto e por até
12% das exportações brasileiras.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Carlos Melles, V.Exa. me permite um aparte.
O SR. CARLOS MELLES – Ouço, com prazer,
o Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Carlos Melles, cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento. Faço
votos de que seu discurso seja entendido como um
apelo à Direção da Casa para que nós e as Lideranças partidárias, obviamente, processemos, sem mais
delongas, a votação da lei que favorece as pequenas e
microempresas. Estamos recebendo no nosso Estado
– V.Exa. deve ter recebido também do seu –, além da
própria conscientização do problema, apelos instantes, até patéticos, para que cumpramos nosso dever e
cheguemos a votar essa proposição no menor espaço de tempo possível. Portanto, empresto minha solidariedade no aparte com que deslustro seu brilhante
pronunciamento nesta tarde.
O SR. CARLOS MELLES – Muito obrigado pelo
aparte, ex-Governador e Deputado Mauro Benevides.
Ouço, com prazer, aparte do Deputado Walter
Barelli.
O Sr. Walter Barelli – Ministro Carlos Melles,
estou acompanhando com grande interesse o pronunciamento de V.Exa., porque este assunto poderia
trazer a esta Casa e ao Senado o respeito da maioria
da população. Hoje, essa é uma das questões importantes da agenda nacional. E V.Exa., por intermédio da
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e da
Frente Empresarial, a cujo lançamento tive oportunidade de comparecer, está nos alertando. O tema tem
de entrar rapidamente na pauta dos nossos trabalhos,
porque é a pequena e microempresa que emprega e
que, segundo nossa Constituição, precisa de tratamento
especial. E V.Exa. é doutor nesse assunto.
O SR. CARLOS MELLES – Muito obrigado. Agradeço pelo empenho e pela contribuição de V.Exa., que
tem grande experiência no tema.
Ouço, com prazer, aparte do Deputado Coriolano Sales.
O Sr. Coriolano Sales – Deputado Carlos Melles, quero fazer este aparte, primeiro, para louvar
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o pronunciamento de V.Exa. A Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa é uma necessidade reclamada
por todo o País. Acabo de acompanhar a criação de
pequena empresa no meu Estado. Estamos chegando hoje a exatos 151 dias do início da elaboração do
contrato, mas ainda não se chegou à autorização do
meio ambiente. A empresa, uma pequena indústria, se
vê ainda entravada, sem conseguir a liberação. Imagine V.Exa. que prejuízo isso representa não só para
o empresário, mas para o País, que está deixando de
gerar empregos, de gerar renda para a população. E
isso porque há imensos entraves burocráticos no Brasil
para criar uma empresa. V.Exa. destacou bem como é
na Alemanha e na França, onde as pequenas e microempresas representam mais de 90% das empresas.
Precisamos desse salto de qualidade aqui no Brasil.
V.Exa., como Presidente da Comissão Especial da
Micro e Pequena Empresa, tem todo o louvor e todo o
mérito em trazer essa matéria ao Plenário. Parabéns
pelo pronunciamento.
O SR. CARLOS MELLES – Muito obrigado,
Deputado Coriolano Sales, pela contribuição e pelo
aparte.
Hoje, o Brasil conta com apenas 5,5 milhões de
empresas atuando formalmente, e esse número poderia
ser bem maior se elas tivessem tratamento diferenciado
da legislação empresarial, ﬁscal e trabalhista.
É imperioso reconhecer o impacto positivo que
a lei geral terá na formalização dos pequenos negócios e, sobretudo, na geração de empregos, dado o
elevado número de microempreendedores atuando na
informalidade, atuação essa motivada pelas naturais
diﬁculdades para concorrer da economia formal.
Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
reforçar a tese, é importante citar pesquisa realizada
pelo Banco Mundial de capacidade para o desenvolvimento dos negócios, em que o Brasil ﬁgura entre os
piores países do mundo para o desenvolvimento de
negócios, em especial na parte das pequenas e microempresas.
Realizada no início deste ano, a pesquisa classiﬁca 155 países por ordem de facilidade para desenvolvimento de negócios, levando em conta indicadores
como exigências e tempo para abertura e fechamento
de empresas, sistema tributário, reformas que visam
facilitar o ambiente de negócios.
Se comparado a seus parceiros da América Latina e Caribe, o Brasil situa-se entre os primeiros na
realização de reformas, mas tal posição ﬁca comprometida quando se analisa a elevada carga tributária e
o prazo para abertura de empresas, que é de 152 dias
em média, tempo este que o coloca na 119ª posição
em relação aos demais países.

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Como se vê, a proposta trata de todos os elementos citados pelo estudo do Banco Mundial, na medida
em que cria uma política adequada à desoneração
ﬁscal e tributária e à desburocratização para os pequenos negócios, além de estimular fatores que ampliam
a competitividade das empresas e as estimulam a sair
da informalidade.
Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Heleno.
O Sr. Dr. Heleno – Deputado Carlos Melles, para
nós, a sua explanação, sem dúvida alguma, é uma aula,
um ensinamento. Porém, sabemos que temos de nos
unir, porque existem instituições, mesmo do Governo,
que obstruem o progresso, dão mais valor a um formigueiro do que a uma pessoa. E notamos vários portos
no Brasil parados por causa de um peixinho, enquanto a
obrigação do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente
é aproveitar o desenvolvimento do ser humano e compensar aquela área em outro local, porque o Brasil é
muito grande. Temos de começar a pensar dessa forma. E V.Exa. está muito certo ao fazer essa denúncia,
está muito certo nesse objetivo. Parabéns.
O SR. CARLOS MELLES – Muito obrigado, Sr.
Deputado Dr. Heleno.
Ouço, com prazer, a Deputada Almerinda de
Carvalho.
A Sra. Almerinda de Carvalho – Sr. Deputado
Carlos Melles, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Alguns Prefeitos visitam esta Casa, principalmente
para cobrar do Plenário a Lei da Microempresa. Acompanhamos a falência dos Municípios. Eu mesma sou
esposa de ex-Prefeito e sei o quanto é difícil administrar um Município e o que seria dos Municípios se não
fossem as microempresas, porque hoje a informalidade
sufoca a administração municipal. Então, quero solidarizar-me com V.Exa. e dizer que esta Casa realmente
precisa, tão logo vote a escolha do novo Presidente,
trazer ao Plenário não só a Lei Geral da Microempresa,
como a reforma tributária, principalmente o tão esperado 1% do FPM, para que nossos Prefeitos tenham
um pouco mais de dignidade ao administrar seu Município. Está chegando o ﬁm do ano, e as Prefeituras
precisam de recursos para pagar o 13º salário. Parabéns a V.Exa. e obrigada pelo aparte.
O SR. CARLOS MELLES – Deputada Almerinda
de Carvalho, quero testemunhar aqui, como colega e
Parlamentar, o trabalho desenvolvido por V.Exa. É um
trabalho brilhante, eﬁciente e cristão que V.Exa. faz na
defesa dos mais pobres, dos mais oprimidos e das instituições. E o trabalho das pequenas e microempresas
é quase santo, porque retira mais de 5 milhões de brasileiros da informalidade e apresenta às pessoas aquilo
que é mais importante: dignidade e cidadania.
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Prossigo. Entretanto, transcorridos mais de 3 meses da audiência no Palácio do Planalto, aproxima-se
o dia 5 de outubro e os técnicos do Governo, do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, o CONFAZ, o
SEBRAE e a Comissão Especial ainda não chegaram
a um consenso sobre o texto ﬁnal da lei geral a ser
encaminhado para a apreciação do Plenário, apesar
da importância e da urgência da proposta.
Temos uma combinação de que até o mês de
novembro chegaremos a um consenso para aprovação no Plenário.
Sabe-se das naturais diﬁculdades para se chegar
a um texto ideal, especialmente levando-se em conta
os interesses distintos do Governo e do setor privado,
além da avaliação de questões complexas como a
legislação tributária, trabalhista e previdenciária relacionada com a matéria.
Entretanto , entendo premente a necessidade
de colocar a proposta na agenda de prioridades do
Governo, de forma a agilizar a sua apreciação pelo
Congresso Nacional, para que a matéria possa ser
discutida e aprovada ainda este ano e, desse modo,
passe a vigorar a partir do próximo ano. Ressalto que,
por envolver questões tributárias, a vigência no próximo
ano só será possível com a aprovação este ano.
Aﬁnal, dos 79 milhões de trabalhadores que fazem
parte da População Economicamente Ativa (PEA) brasileira, cerca de 47,5 milhões estão na informalidade,
ou seja, sem garantia de qualquer direito trabalhista
ou assistência previdenciária.
Este é um pecado que o Brasil comete com seus
cidadãos, sobretudo com os jovens entre 17 e 22 anos,
que somam mais de 20 milhões na informalidade.
Ressalto que os 47,5 milhões que estão na informalidade não têm garantia de qualquer direito trabalhista ou assistência previdenciária.
É importante destacar, porém, que tanto o pequeno empresário quanto os trabalhadores não estão
no mercado informal por opção voluntária, mas porque
são excluídos.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pauderney
Avelino.
O Sr. Pauderney Avelino – Querido amigo, Ministro Carlos Melles, entendo que a matéria exposta
por V.Exa. é extremamente importante para a vida do
País. E não poderia a relatoria desse projeto de lei
complementar estar em melhores mãos do que nas de
V.Exa. Sei que V.Exa. conhece as diﬁculdades e tem a
clara noção do que é a pequena e a microempresa em
nosso País. Sabe das agruras e o quanto é importante esse segmento para a economia brasileira. Tenho
certeza de que V.Exa. tem dado grande contribuição
para a vida do País, alavancado um segmento que es-
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peramos tenha simpliﬁcada sua legislação trabalhista,
ﬁscal e tributária. Esperamos que seja simpliﬁcado e
facilitado o acesso ao crédito às pequenas e microempresas. Tenho certeza de que esta Casa vai apreciar
o projeto de lei de forma abrangente. V.Exa., que é do
nosso partido, dá sua contribuição com grande relatório, que não visa à Oposição ou ao Governo, mas ao
povo brasileiro. Parabéns a V.Exa.
O SR. CARLOS MELLES – Muito obrigado, Deputado Pauderney Avelino. Sinto-me honrado com o
aparte de V.Exa.
O projeto da lei geral elaborado pelo SEBRAE e
apoiado por toda a sociedade brasileira promove, em
determinados aspectos, uma reforma tributária, uma
reforma trabalhista e também previdenciária.
Para se ter uma idéia, o INSS, que seria de
20%, passa a ser de 11%; o FGTS, que seria de 8%,
passa a ser de 0,5%; os impostos teriam uma cascata
de 3% a 18% do faturamento mínimo ao máximo. Ou
seja, é marco regulatório da maior importância para o
Brasil. Diria que é o projeto mais importante hoje no
Congresso Nacional. Temos necessidade de colocá-la
como prioridade para agilizar sua aprovação.
Ressalto que é importante que tenhamos atenção,
porque 47 milhões de pessoas são empurradas para a
informalidade pela onerosa e injusta carga tributária,
pela excessiva burocracia das normas reguladoras, particularmente para abertura e desativação de empresas
– abrem-se empresas, mas não há tempo e prazo para
fechá-las – e pela falta de apoio creditício e de acesso
às oportunidades de modernização tecnológica.
Dado o papel fundamental da micro e pequena
empresa para o crescimento econômico e o desenvolvimento nacional, cabe ao Governo e ao Congresso
Nacional instituir mecanismos que contribuam para
estimular e apoiar de forma permanente esse importante segmento econômico, criando as condições
legais e administrativas favoráveis a novos negócios
produtivos.
Sr. Presidente, por isso, tenho o prazer de vir
aqui convocar os companheiros para que defendamos
a apreciação da proposta da Lei Geral das Pequenas
Empresas o mais breve possível, ocorrendo sua discussão e aprovação ainda neste ano.
Nesse sentido, renovo o apelo ao Governo e às
lideranças políticas e em particular ao Executivo para
que coloquem essa questão nas prioridades da agenda governamental, a ﬁm de que o Congresso possa,
no cumprimento do seu papel constitucional, dar uma
resposta a esses milhões de pequenos empreendedores que anseiam por um ambiente mais favorável para
ajudar a produzir riqueza, gerar emprego e promover
o bem-estar social de milhões de brasileiros.
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Agradeço a oportunidade. Entendo que essa realmente é a matéria mais importante que temos hoje
na Casa. São quase 50 milhões de brasileiros na informalidade, e o ajuste que seria feito, segundo a Receita
Federal, resultaria numa perda de 10 bilhões de reais
para a Previdência e de 5 bilhões para o Sistema S.
Estamos discutindo exaustivamente as perdas
que eventualmente aconteceriam, mas todas elas são
muito pequenas visto que existem milhões de brasileiros
na informalidade que precisam ir para a formalidade
a ﬁm de concorrer como cidadãos normais na economia brasileira, tornando-se assim, como em todos os
outros países, uma grande fonte de geração de renda,
emprego e divisas para a exportação.
Agradeço aos colegas Deputados os apartes. Se
Deus quiser, até o ﬁnal do ano vamos dar de presente
essa lei à sociedade brasileira.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Carlos Melles,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pastor Francisco Olímpio, § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Municipal
de Fortaleza realizará, nesta quinta-feira, sessão solene destinada à outorga do título de Cidadão Honorário de nossa Capital ao Desembargador José Cláudio Nogueira Carneiro, ilustre membro do Tribunal de
Justiça do Ceará, no qual pontiﬁca como uma de suas
ﬁguras estelares.
A iniciativa da homenagem coube ao Vereador
José do Carmo Gondim, Vice-Presidente daquela Casa,
apoiada unanimemente pelos seus pares, que chancelaram indiscrepantemente a concessão da consagradora láurea.
Ressalte-se que o homenageado tem-se imposto ao respeito de seus colegas de toga e dos círculos
jurídicos locais por seu talento fulgurante e extrema
sensibilidade para decidir contendas submetidas à sua
acurada deliberação.
Detentor de estilo primoroso, os seus despachos
monocráticos, votos e sentenças lapidares são peças
de ﬁno lavor, espelhando o polimorﬁsmo de sua formação intelectual.
Na Escola da Magistratura, o seu correto desempenho há-se evidenciado de maneira exemplar, redi-
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recionando ali currículos que lastrearão a formação
doutrinária dos que se aprestam para melhor cumprir
os pesados encargos da judicatura.
Em artigos publicados na imprensa cearense, o
Desembargador Cláudio Nogueira deixa patenteada a
sua nítida inclinação literária, ao abordar fatos relevantes que exigem exegese detida e percuciente.
Recentemente, em contato com ele mantido,
pude inteirá-lo da conjuntura político-institucional brasileira, sendo clara a sua preocupação direcionada
para a recuperação da imagem do Poder Legislativo
brasileiro.
Na segunda-feira última, durante palestra que
proferi no plenário da Assembléia Legislativa, tive o
ensejo de felicitar o Vereador José do Carmo, ali presente, por sua proposição, aplaudindo-a pela inquestionável justeza de que se revestia.
Ao Presidente da Câmara, Vereador Tin Gomes,
dirigi mensagem alusiva ao magno acontecimento, testemunhando os atributos excepcionais que exornam
a marcante personalidade do agraciado.
O evento reﬂetirá a gratidão do fortalezense a um
cultor do Direito, o qual, como magistrado integérrimo,
sempre honrou e digniﬁcou a sua toga, particularmente
como um dos mais preeminentes membros de nossa
Corte Judiciária.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB
– RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemora-se hoje
o Dia Nacional do Idoso, instituído no Brasil em 1999,
com o propósito de subsidiar reﬂexões a respeito do
idoso, seus direitos e diﬁculdades.
Graças aos avanços da Medicina e à melhoria
das condições de vida do nosso povo, sua expectativa de vida tem-se elevado de forma considerável, em
que pese as diﬁculdades enfrentadas pelo idoso no
dia-a-dia.
Diante dessas diﬁculdades, coube a este Parlamento a apreciação e a aprovação do Projeto de Lei nº
3.561/97, mais tarde transformado na Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003. O Estatuto do Idoso visa coibir os
abusos e disciplinar o tratamento dispensado ao idoso,
ﬁxando normas e punições para seu descumprimento.
Assim, mesmo reconhecendo que o Estatuto do Idoso
é um avanço social, ressalto também que o mesmo
ainda é muito desrespeitado e descumprido.
Apensar de todas as diﬁculdades experimentadas por nossos idosos, não poderia deixar de, nesta
oportunidade, cumprimentar todos, com votos de que

Quarta-feira 28

47125

melhorem sempre as suas condições de vida e o seu
conceito junto à população, não só às autoridades,
mas também à coletividade.
O SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DR. HELENO (PMDB – RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, comemora-se hoje, 27 de setembro,
o Dia Nacional do Doador de Órgãos.
É importante ressaltar que, anualmente, 1.100
pacientes saem da lista de espera porque conseguem
um doador, enquanto entram 2.300 novos candidatos.
Por essa razão, o Ministério da Saúde vem promovendo
uma campanha junto à sociedade, visando ao incentivo
à doação de órgãos para os transplantes.
O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. No entanto, a carência de órgãos
para doação levou o Governo a lançar essa campanha, com a qual espera aumento signiﬁcativo no número de doadores. Pretende, até 2007, zerar a ﬁla de
transplante de córnea e reduzir à metade as ﬁlas por
medula óssea e órgãos sólidos (rim, coração, pulmão).
No tocante ao transplante de fígado, tenho receio de
que essa meta não seja alcançada, tendo em vista os
inúmeros casos de Hepatites Virais tipos B e C, que,
quando não tratadas, fatalmente levam os seus portadores a transplante de fígado.
Há, portanto, necessidade urgente de promoção,
pelo Governo do Presidente Lula, através do Ministério
da Saúde, do mapeamento geral dos casos de Hepatites Virais e de distribuição gratuita de medicamentos
para o seu tratamento, a exemplo do que já vem sendo
feito com relação ao HIV.
Segundo dados do Ministério da Saúde, há 63
mil pessoas aguardando algum tipo de transplante em
todo o País. “Ainda é preciso melhorar a notiﬁcação
de possíveis doadores”, explica Roberto Schlindwein,
Coordenador do Sistema Nacional de Transplantes
do Ministério da Saúde. Estima-se que, de cada duas
mortes de potenciais doadores, só uma seja notiﬁcada
às Centrais Estaduais de Transplantes.
O setor de transplantes no Brasil vem sofrendo
uma série de mudanças que beneﬁciam o transplantado. Hoje há ﬁlas únicas, por Estado, obedecendo a
critérios de compatibilidade anatômica, sangüínea e
genética e não apenas a cronológica.
Sou autor de projeto de lei que permitirá que a
confecção da lista única de espera para transplantes
passe a observar o grau de prioridade de emergência
médica, o que fará com que pacientes com indicação
de prioridade urgente não morram antes da recepção
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do novo órgão. É interessante frisar que alguns médicos já vêm levando em conta a urgência do caso,
quando o transplante de fígado se dá por causa de
Hepatite fulminante.
Sr. Presidente, neste 27 de setembro, Dia Nacional do Doador de Órgãos, gostaríamos de ter notícias
mais alvissareiras para comemorar. Há, entretanto,
trabalho importantíssimo de semeadura promovido
pelo Ministério da Saúde, o qual estou certo produzirá frutos em grande profusão num futuro não muito
longínquo, minimizando sobremaneira a espera por
um órgão para o processo de transplantes, evitando
inúmeros óbitos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV
Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, a história tem
demonstrado que as políticas aﬁrmativas, compensatórias, surtem efeito imediato, mas tendem a desaparecer. Ou por acomodação de seus executores ou por
impossibilidade de o Estado atender às demandas
sociais por muito tempo. Você, leitor, pode estar se
perguntando: então, qual é a política aﬁrmativa que
dura para sempre? A educação. Investir em educação, ciência e tecnologia é a única forma de preparar
a modernidade permanente.
Nesse contexto, Goiás tem muito o que comemorar. Quando o Governador Marconi Perillo lançou a
rede estadual de políticas focalizadas – Renda Cidadã,
Bolsa Universitária, Cheque-Moradia, Salário-Escola,
Kit Sanitário – fez questão de primeiramente construir
uma infra-estrutura sólida, com a consolidação da UEG,
dos Telecentros, do Banco do Povo, entre outros. Sabe
o Governador que a verdadeira modernidade é aquela
que garante ao cidadão liberdade. Liberdade para trabalhar, para construir o conhecimento, liberdade para
escolher os rumos da política, liberdade para pensar,
aprender e reaprender. Num século cada vez mais
exigente, o Governador estimula a criação de Telecentros, amplia o Programa Bolsa Universitária, fortalece
a UEG, insere a economia de Goiás no contexto do
desenvolvimento mundial e investe pesados recursos
na capacitação de mão-de-obra e na formação acadêmica. Essa é a verdadeira modernidade e a mais
promissora política aﬁrmativa.
Levantamentos econômicos demonstram que o
Brasil ampliou os índices de desigualdades sociais nos
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últimos 3 anos, apesar de a retórica do Governo dizer
o contrário. Infelizmente, ainda temos um país pobre e
desigual. É importante dizer que pobreza e desigualdade são chagas da realidade social brasileira que
rebaixam o Brasil no conceito das nações econômica
e socialmente desenvolvidas. Essa desigualdade faz
com que 0,5% da população brasileira produza 48%
da riqueza nacional. A única maneira de mudar essa
realidade cruel é promover investimentos em educação
e adotar políticas públicas planejadas.
A história demonstra que mais difícil do que ser
governo é clarear o exato limite entre o discurso e a
prática. Há governos que pregam uma coisa e fazem
justamente outra. É comum encontrarmos governantes que comandam suas ações sem a mínima noção
de planejamento estratégico e, por que não dizer, de
olhos fechados para as políticas focalizadas perenes.
Uns agem por ignorância, desinformação, enquanto
agem outros por má-fé.
Felizmente, Goiás tem hoje no comando do Executivo um administrador sensível, extremamente preocupado em consolidar ações de resgate da plena
cidadania, fortalecendo a educação. O Governador
Marconi Perillo faz um governo planejado, direcionado
por uma ampla rede de inclusão social que se traduz
pela negação do clientelismo, do assistencialismo, do
favoritismo pessoal. Não há dúvida de que o conhecimento aplicado é o motor da economia. Em outras
palavras, é preciso garantir às pessoas condições para
que elas cheguem a posições. E isso se faz com liberdade e conhecimento aplicado.
Quero aqui também, Sr. Presidente, caros colegas, parabenizar o nobre Deputado meu conterrâneo
Sérgio Caiado pela iniciativa de homenagear a antiga
Vila Boa, a cidade mãe de todos os goianos. Como
bem disse a nobre Deputada Raquel Teixeira, a cidade
de Goiás é na verdade uma reverência a uma comunidade guardiã de valores culturais. Goiás é a chama
que não se apaga, insuﬂada pelo seu sopro de história e de tradições, no melhor sentido desse termo. Os
goianos todos sentem pela sua antiga capital carinho
e orgulho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Concedo a palavra ao Deputado Coriolano Sales, mui
digno representante do Estado da Bahia. S.Exa. dispõe
de até 25 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de entrar no tema do pronunciamento, que
é a reforma político-partidária ou político-eleitoral, eu
quero fazer um registro de solidariedade e de apoio
aos Prefeitos brasileiros, muitos dos quais se encon-
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tram hoje aqui em Brasília, na luta que estão empreendendo para a aprovação de mais 1% para o Fundo
de Participação dos Municípios – FPM.
Sem dúvida alguma, não houve essa ampliação
por um descaso desta Casa. O Presidente da República
tinha prometido que essa matéria seria votada no ﬁnal
de 2003. Esta Casa, por intermédio do Presidente que
renunciou ao mandato na semana passada, tinha se
comprometido com os Prefeitos, em sessão histórica,
de votar a matéria imediatamente. No entanto, ela não
foi votada, e hoje os Municípios brasileiros estão sendo
prejudicados, sobretudo os pequenos.
Há Municípios que têm receitas grandiosas, volumosas, mas a grande maioria deles têm receitas pequenas e encargos muito grandes, porque, às vezes, são
empregadores e não têm uma indústria, uma fábrica,
ou seja, não têm fontes de renda para gerar receita.
Portanto, é preciso que esta Casa vote essa parte
da reforma tributária, destinando mais 1% ao FPM.
A reforma tributária é complexa. Tem de envolver,
por exemplo, a questão da desoneração. O Governo
promove permanentemente desonerações e prejudica ainda mais os Municípios, diminuindo o Fundo de
Participação dos Municípios. Quem sabe não está havendo aí um garfo em favor do superávit primário, para
atender ao pagamento das dívidas externa e interna,
castigando sobremodo os Municípios brasileiros.
Então, está na hora de esta Casa, vencida a
eleição do seu Presidente, dar um basta nisso e votar
esse 1% em favor dos Municípios brasileiros. Ou esta
Casa tem autonomia para votar o que é de interesse
da população brasileira ou seguramente sofrerá críticas ainda mais pesadas por não estar cumprindo
com o dever.
Passo a abordar o tema do meu pronunciamento: a reforma político-partidária. Não se trata mais de
discutir a questão dos regimes parlamentarista ou presidencialista, porque, chamado há cerca de 10 anos,
o povo brasileiro deﬁniu-se pelo presidencialismo. Embora imperial, predatório, concentrador de poderes e
funções no Estado brasileiro, a sociedade brasileira
deﬁniu-se pelo sistema presidencialista, o que está
aí, no qual o Presidente é um imperador, faz o que
quer, é titular absoluto do Orçamento da União, manda
recursos para onde quer, edita medidas provisórias,
enﬁm, faz o que quer e deseja. Na verdade, temos um
regime presidencialista mais parecido com um regime
imperial do que com qualquer outra coisa.
Sr . Presidente, elenquei alguns tópicos sobre a
reforma político-partidária, que está na ordem do dia.
Temos um prazo fatal para apreciar a minirreforma
eleitoral de proposição do Senador Jorge Bornhausen,
que modiﬁca normas sobre os gastos de campanha.
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Aprovada no Senado, deve ainda ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente,
pelo Plenário.
Essa proposta louvável precisa ser votada pelo
Plenário desta Casa para que as próximas eleições se
realizem sem a presença forte do poder econômico.
Dessa forma, candidatos que não disponham de recursos próprios ou de empresas para ﬁnanciar sua campanha vão poder participar com entusiasmo, com alegria
e com a expectativa de serem eleitos e representarem
o povo brasileiro na Câmara dos Deputados.
Eu me alio à proposição do Senador Bornhausen, já aprovada no Senado, e me farei presente na
votação no Plenário desta Casa, mas entendo que há
questões pontuais na reforma política que merecem
ser discutidas em profundidade. Uma delas diz respeito à lista partidária. Sou contra a lista partidária e faço
campanha nesse sentido.
O Brasil é um país grande, o quinto em território e
população do mundo. De economia pujante, este país
imenso caminha célere para a marca de 200 milhões
de habitantes. Não é a Holanda, onde um candidato é
conhecido da população. Não é a Islândia, onde, aliás,
o sistema de eleição proporcional é bastante complicado. Não é a Finlândia. Não é a Suécia. Somos um
país continental, e, portanto, a representatividade do
Congresso Nacional não pode ser feita mediante listas
partidárias. Não há partidos consolidados. O único que
se julgava consolidado está envolvido em extraordinário imbróglio, é objeto de investigação nas CPIs. Em
suma, não somos um país qualquer.
Precisamos discutir a reforma política de maneira profunda, com a participação da sociedade brasileira. Aprovar lista partidária sem a participação da
população, sem a audiência de Vereadores, Prefeitos,
organismos de representação social é um non sense,
algo que não consulta os bons princípios e uma boa
postura do Congresso Nacional.
Ouço, com prazer, o eminente Deputado Edinho Bez.
O Sr. Edinho Bez – Deputado Coriolano Sales, ao tomar conhecimento de que V.Exa. falaria no
Grande Expediente, procurei fazer-me presente, embora estivesse acompanhando vários visitantes a esta
Casa. Prefeitos e lideranças de Santa Catarina estão
no Congresso Nacional. Mesmo assim, vim ao plenário
parabenizá-lo pela iniciativa de trazer à tribuna tema
importante e emergencial. Precisamos estar atentos,
pois não temos mais tempo a perder. É possível fazer
uma reforma ou, pelo menos, uma fusão do que já
discutimos. Quando há entendimento e boa vontade
dos Deputados e Senadores, a iniciativa tramita rapidamente e, logo em seguida, é aprovada e sancionada. É
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importante avançarmos. Enalteço a iniciativa de V.Exa.
de trazer o assunto em momento ainda propício. Dispomos de pouco tempo, repito. Ou alteramos o prazo até
dezembro ou teremos de chegar a um entendimento e
aprovar a matéria. Não dá para continuar como está.
A sociedade espera resposta do Congresso Nacional.
Parabenizo V.Exa. pela iniciativa de discutir o assunto e
demonstrar que temos de fazer algo. Coloco-me à disposição de V.Exa. para ajudá-lo a dar mais celeridade
ao processo com o objetivo de aprovar algo a tempo.
Parabéns, Deputado Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES – Deputado Edinho
Bez, incorporo com muito prazer o aparte de V.Exa.
ao meu pronunciamento. Espero que as Lideranças
cheguem a um acordo para aprovar a minirreforma
eleitoral. Como V.Exa. salientou, quando quer, a Casa
vota. Podemos votar de manhã, à tarde, à noite, de
madrugada. Ainda há tempo suﬁciente até o dia 29 ou
30 para a votação.
Sr. Presidente, eu disse que sou contra a lista
partidária e quero dizer que sou a favor do voto distrital puro. O voto distrital puro vai signiﬁcar a efetiva
representatividade da população brasileira na Câmara
dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas
Câmaras de Vereadores. É disso que a população
precisa. O Parlamento que não tem representatividade não discute as verdadeiras necessidades do povo
brasileiro.
O exemplo dos Estados Unidos da América é
eloqüente. Naquele país, há um presidencialismo extraordinariamente forte, e o voto para a composição da
Câmara dos Representantes, ou a Câmara dos Deputados, é o chamado voto distrital puro: escolhem-se os
representantes nos distritos. Isto confere a representatividade. O eleitor conhece o candidato, e o candidato
conhece o eleitor, então tem a obrigação de prestar
contas das suas atividades e, ao mesmo tempo, o compromisso de levar ao Parlamento as reivindicações de
quem representa. Essa é a máxima mais correta.
Contrário à lista partidária, sou a favor do voto
distrital puro e da cláusula de barreira, mas não da
cláusula de barreira de 2% ou de 3%, e sim da de 5%
– a Rússia introduziu há pouco a cláusula de barreira
de 7%. O que estamos defendendo é que seja mantida a cláusula de barreira, e no percentual de 5%. Na
minha opinião, isso é que vai tornar fortes os partidos
políticos.
Cláusula de barreira de 5%, extinção das coligações nas eleições proporcionais e ﬁdelidade partidária são 3 itens que por si só já obrigariam os partidos
políticos a realmente representar os interesses da
população brasileira.
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Além disso, haveria no interior dos partidos a
obrigação de escolher os candidatos pelo voto primário, uma maneira de oxigenar os partidos e fazê-los
cada vez mais fortes. Não temos hoje partidos políticos
fortes exatamente porque não há oxigênio no interior
da vida partidária. A imposição de uma lista tira esse
oxigênio. Impor uma lista partidária para que os candidatos sejam escolhidos apenas por delegados eleitos
2 ou 3 anos antes é criar uma artiﬁcialidade que não
dinamiza a vida político-partidária.
Sr. Presidente, quero tratar de 2 questões que me
parecem de fundamental importância para a reforma
político-eleitoral. Uma é a reeleição para Prefeitos,
Governadores e Presidente da República.
A reeleição é hoje a mãe de todos os males da
atividade política. O Prefeito, o Governador ou o Presidente da República eleito já toma posse pensando
na reeleição, e daí decorrem desastres como o que
se vê hoje no Governo Lula. O Presidente Lula, desde que assumiu, não pensa em outra coisa senão na
reeleição em 2006. A reeleição é que está causando
a desgraça deste Governo, um péssimo exemplo para
a história do presidencialismo em nosso País.
Tentamos numa emenda à Constituição aprovar
a desincompatibilização do mandatário por 6 meses,
como forma de amenizar os males do processo de reeleição. Embora tenhamos aprovado a admissibilidade
da proposição na Comissão de Constituição e Justiça,
não contamos com a boa vontade da Mesa da Legislatura passada para trazer a matéria à apreciação do
Plenário da Casa.
Sr. Presidente, tenho também defendido a coincidência dos mandatos. A população se pergunta por
que não é estabelecida a coincidência dos mandatos.
Por que não se faz uma eleição única, de Vereador
a Presidente da República? E o mandato poderia ser
maior, de 5 anos. Extinguir-se-ia a reeleição estabelecendo-se a coincidência dos mandatos, de 5 anos,
para Presidente da República, Governadores, Prefeitos,
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores
e, quem sabe, até para Senadores – acabaríamos com
o mandato longo de 8 anos. Politicamente, construirse-ia uma proposta mais saudável para o processo
político-eleitoral brasileiro.
Não compreendo, Sr. Presidente, por que não
se estabelece a coincidência de mandatos, assim
como nunca compreendi por que esta Casa ainda não
aprovou o Orçamento impositivo, capaz de garantir o
respeito de que a Câmara e o Senado precisam para
legislar com imparcialidade e independência, sem submissão ao Poder Executivo. Todos os Presidentes da
República agiram da mesma forma – Lula, Fernando
Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney, Fer-
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nando Collor. Esta Casa vive às migalhas. Só teremos
autonomia, e relativa independência, quando o Orçamento da União for impositivo, e impositivo não para
obrigar o Presidente da República a liberar verbas e
atender a reivindicações dos pequenos e médios Municípios brasileiros, mas para que se estabeleça uma
verdade orçamentária.
Hoje, milhares de Municípios não têm participação no Orçamento da União, mal recebem o Fundo de
Participação dos Municípios, as verbas do FUNDEF
e o dinheiro da Saúde. Não participam ativamente
de várias alocações de recursos do Orçamento da
União. O Orçamento impositivo, essa mudança na
confecção do Orçamento, é o caminho para impedir
a submissão do Parlamento ao Executivo. E reﬁro-me
não apenas ao Parlamento em nível federal, mas em
nível estadual e municipal também. É preciso haver
uma limitação de natureza constitucional que impeça
o Deputado e o Senador de participar do Poder Executivo; que impeça o Deputado Estadual de participar
do Poder Executivo Estadual; que impeça o Vereador
de participar do Poder Executivo Municipal. Só assim
teremos um Parlamento forte, capaz de cumprir suas
obrigações e legislar de maneira independente, ética,
sem necessidade de mensalões, sem essa submissão
que deslustra nossa atividade.
Sr . Presidente, acredito que a reforma política
não deve ser discutida num momento de crise como o
que estamos vivenciando em nosso País, com o Parlamento atravessando diﬁculdades. A reforma política deve ser debatida e votada em momento de mais
tranqüilidade, sem essas investigações que a Casa
está realizando.
As investigações que ocorrem nas Comissões
Parlamentares Mistas de Inquérito devem ser a primeira obrigação hoje do Congresso Nacional, porque,
sem elas, diﬁcilmente a sociedade brasileira ﬁcará em
paz para recompor o Parlamento. Com a Câmara e
o Senado renovados, poderemos fazer uma reforma
político-partidária profunda para que nossa sociedade
possa escolher com liberdade e independência seus
representantes.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para anunciar
que hoje, dia 27 de setembro, comemora-se o Dia
Nacional do Idoso, data que foi estabelecida em 1999
pela Comissão de Educação do Senado Federal e
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serve para reﬂetir a respeito da situação do idoso no
País, seus direitos e diﬁculdades.
O número de idosos no planeta jamais foi tão grande em toda a história. A maioria deles concentrada no
continente europeu. Em 1995, já eram 578 milhões.
Segundo dados do IBGE, em 1999, apenas 26,9%
do total de idosos no País possuía algum plano de saúde, sendo que em algumas regiões como o Nordeste
essa taxa ainda cai para 13%. As mulheres são ainda
mais afetadas, porque vivem mais tempo e, em geral,
com menos recursos e menos escolaridade.
Em 2050, a expectativa de vida nos países desenvolvidos será de 87,5 anos para os homens e 92,5
para as mulheres (contra 70,6 e 78,4 anos em 1998).
Já nos países em desenvolvimento, será de 82 anos
para homens e 86 para mulheres, ou seja, 21 anos a
mais do que a de hoje, que é de 62,1 e 65,2.
O Brasil, que já foi celebrado como o país dos
jovens, tem hoje cerca de 13,5 milhões de idosos,
que representam 8% de sua população. Em 20 anos,
o País será o sexto no mundo com o maior número
de pessoas idosas. O dado serve de alerta para que
o Governo e a sociedade se preparem para essa nova
realidade não tão distante.
Com o avanço da medicina e a melhora na qualidade de vida, houve elevação da expectativa de vida
em todo o mundo. Apesar disso, ainda há muita desinformação sobre as particularidades do envelhecimento, e o que é pior: muito preconceito e desrespeito em
relação às pessoas da terceira idade, principalmente
nos países pobres ou em desenvolvimento.
No Brasil, são muitos os problemas enfrentados
pelos idosos em seu dia-a-dia: a perda de contato com
a força de trabalho, a desvalorização de aposentadorias e pensões, a depressão, o abandono da família,
a falta de projetos e de atividades de lazer, além do
difícil acesso a planos de saúde.
Pois bem, o advento do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/03), que assegura e regula os direitos das pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos, está
vindo ao encontro dos interesses sociais.
Tenho abraçado a causa em defesa dos aposentados, inclusive recentemente ﬁz pronunciamento nesta
Casa em que defendi a luta para que um trabalhador ao
aposentar-se tenha a segurança de que o valor de sua
aposentadoria seja mantido equivalente ao do pessoal
da ativa, evitando o achatamento salarial, sob pena de
estarmos contribuindo para o desequilíbrio social.
Exigimos cidadania e respeito a quem ajudou a
construir este País. Aos idosos devemos proporcionar
uma vida íntegra, digna e, acima de tudo, humana.
Era o q tinha a dizer.
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O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
comunicar um fato gravíssimo que ocorreu hoje há
questão de meia hora.
Todos os Srs. Deputados sabem que hoje está
acontecendo em Brasília uma manifestação dos Prefeitos do Brasil inteiro. Eles estão aqui para reivindicar
um direito justo.
Os Prefeitos de Goiás vieram manifestar-se pacíﬁca e democraticamente. Fizemos um desﬁle pela
Esplanada dos Ministérios, largamos os carros de boi
e os equipamentos da manifestação e caminhamos,
eu e os Deputados de Goiás – sou coordenador da
bancada de Goiás –, em direção ao auditório Petrônio Portella, no Senado Federal. Para nossa surpresa,
fomos barrados e agredidos violentamente pela Segurança do Senado.
Estou com lesões pelo corpo, assim como outros
Deputados. Vou ao Departamento Médico fazer o exame de corpo de delito.
Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que estou
profundamente desgostoso com nossa função de Parlamentar, quando seguranças do Congresso Nacional
agridem Deputados, quando a Casa não respeita manifestação de Prefeitos, quando a Casa não respeita
manifestação de absolutamente nenhum segmento
democrático do País.
Gostaria que esta Casa mostrasse o mínimo de
solidariedade com os Prefeitos brasileiros, os Prefeitos de Goiás e a bancada de Goiás, aqui representada pelos Deputados Luiz Bittencourt, João Campos,
Carlos Alberto Leréia.
Somos dezessete Deputados, e estávamos conduzindo os Prefeitos de Goiás numa manifestação pacíﬁca, democrática, respeitosa e pelo Brasil. Foi um
desrespeito não só a Goiás, mas também aos Parlamentares do meu Estado.
Fomos violentamente agredidos, Sr. Presidente.
Nós apanhamos no Senado Federal. Isso não pode
acontecer nesta Casa. Ou esta Casa posiciona-se de
forma ﬁrme, ou daqui a pouco vamos apanhar dos engraxates na porta de qualquer lugar deste País. Se os
seguranças das duas Casas não derem segurança a
nós, Deputados, se não respeitarem os Prefeitos, que
elegem os Deputados, se não respeitarem os Vereadores, que elegem os Deputados, e ao povo brasileiro,
quem esta Casa vai respeitar?
Estou me dirigindo ao Departamento Médico
desta Casa. A bancada de Goiás exige providências
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diante da atitude dos seguranças do Senado Federal.
Eu e os demais Deputados vamos ao Departamento
Médico desta Casa para fazer exame de corpo de delito, a ﬁm de que a Câmara se posicione.
Faço esta manifestação de repúdio em nome da
bancada de Goiás. Não podemos permitir que isso
ocorra.
Sr. Presidente, exigimos uma posição da Mesa
desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– A Mesa acolhe a reclamação de V.Exa. e tomará as
devidas providências.
O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero solidarizar-me com o Deputado Jovair Arantes. No entanto, acho que não podemos generalizar
achando que todos os seguranças agem da mesma
maneira. Seria o mesmo que condenar toda a Igreja
pelo erro do Papa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a última
semana foi marcada, no Estado de Mato Grosso do Sul,
pela visita do Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto, e da Exma. Sra. Ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Políticas para
a Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR.
Atos de relevante importância marcaram, mais
uma vez, o cumprimento de ações que consolidam o
Governo Lula como o que mais promoveu, e continua
promovendo, a inserção social no seu mais amplo
sentido.
Na sexta-feira, o Ministro Miguel Rossetto apresentou a uma platéia que lotou a Assembléia Legislativa
o Plano Safra 2005/2006, destinando a Mato Grosso do
Sul recursos na ordem de R$168 milhões. Em seguida,
foi assinado um convênio de R$916 mil com o Governo
do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento
Agrário, de cooperação para aplicação em assistência
técnica e capacitação da agricultura. Mas quero aqui
destacar o momento de alegria para os representantes de 21 Municípios que ali compareceram, entre eles
mais de 10 Prefeitos, ao ser anunciada a liberação de
R$2,25 milhões para a agricultura familiar, de emenda
de bancada, por mim coordenada.
Essa liberação garantirá investimentos em máquinas, implementos, construções diversas e qualiﬁcação
dos assentados da reforma agrária. Mato Grosso do
Sul, sem sombra de dúvida, continua se consolidando como um Estado responsável por uma produção
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agropecuária que tem nos pequenos produtores um
grande ponto de apoio.
Quero destacar a visita, no sábado, da Ministra
Matilde Ribeiro. Depois de uma reunião com representantes da comunidade negra, em Campo Grande,
estivemos, em companhia do Governador em exercício
de Mato Grosso do Sul, Egon Krakhecke, e diversas
outras autoridades, visitando a comunidade quilombola Furnas de Boa Sorte, que foi formada por famílias
que fugiam da opressão da escravidão nas fazendas
de Minas Gerais.
A Exma. Ministra pôde conhecer a realidade do
quilombo, e ouvindo pessoas como Vladimir Caetano,
neto de escravos e um dos mais antigos membros da
comunidade, pudemos conhecer um pouco da história
dos negros que depois de alguns anos de viagem decidiram estabelecer-se aos pés da Serra de Maracaju.
Vladimir contou que sua avó dizia que o grupo
plantava, colhia e depois seguia viagem. Andaram
demais até que chegaram naquele local e decidiram
estabelecer-se. Eles acharam esse ponto muito bonito. Naquela época, era tudo mato. A terra não tinha
dono. Eles plantaram uma roça e deram origem a Boa
Sorte.
Ali eles se estabeleceram, e seus descendentes
vivem no local até hoje, lembrando seus antepassados. “É aqui que eles estão e aqui que vamos permanecer”, dizem.
Essa e outras histórias só nos fazem conﬁrmar,
cada vez mais, a necessidade do desenvolvimento de
políticas públicas que garantam a igualdade racial e
proporcionem aos negros, como também aos índios,
a possibilidade de exercer sua cidadania com dignidade.
Mato Grosso do Sul tem ações efetivas que visam
corrigir os erros cometidos contra os negros e índios,
e uma delas quero aqui ressaltar: pela segunda vez
consecutiva, o vestibular da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul abre cotas para negros.
Finalizando, quero agradecer aqui à Ministra
Matilde Ribeiro, que vem desenvolvendo um grande
trabalho à frente da SEPPIR, garantindo a cada cidadão a oportunidade de um tratamento em igualdade
de condições. Um tratamento digno de um cidadão
brasileiro.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar este
pronunciamento nos órgãos de comunicação desta
Casa.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento
V.Exa. por estar presidindo esta sessão. Pernambuco
está presente na Casa por seu intermédio e de outros
Deputados pernambucanos membros da Mesa.
Sr. Presidente, quero registrar minha solidariedade à bancada de Goiás, especialmente ao Deputado
Jovair Arantes, pelo que sofreu há poucos instantes.
Em nome da bancada da Paraíba, recebam os Deputados goianos nossa solidariedade.
Quero informar à Casa que 35 Prefeituras do meu
Estado cerraram suas portas durante 3 dias por conta
de um protesto. Isso ocorreu na região mais pobre do
País, o Cariri paraibano, que V.Exa., Deputado Pastor
Francisco Olímpio, conhece porque pertence à região
coirmã pernambucana que tão bem representa.
Os 35 Municípios da região do Cariri promoveram uma reunião na qual externaram seu protesto. Por
intermédio da bancada federal, solicitam ao Governo
Federal, às autoridades responsáveis pelo andamento
da economia brasileira, que analisem a situação.
As cidades estão em áreas em que os recursos do FPM são a única receita. Não se pode dar a
um Município da Paraíba, o mesmo tratamento dado
aos Municípios das Regiões Sul, Sudeste e CentroOeste. No Município da Paraíba, a única receita é o
FPM, não existe ITR, ISS ou quaisquer outras fontes
de recursos.
Para minha surpresa, Catolé do Rocha, Município de médio porte da Paraíba, obteve receita zero no
último dia 20. Dessa forma, o Prefeito Leomar Maia
não pode administrar o Município.
Por isso, faço este registro nesta Casa e associome aos Deputados de Goiás. Faço apelo em nome dos
Prefeitos que sofrem com esse problema. Esperamos
que as autoridades ligadas à economia deste País revejam essa situação e façam o devido reparo quanto
aos Municípios brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. ZICO BRONZEADO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, presto
solidariedade aos Deputados de Goiás, em nome do
Deputado Jovair Arantes. Conversei com S.Exa. e vi os
hematomas em seu corpo, conseqüência de atos de
seguranças irresponsáveis do Senado da República.
Não admito, como Deputado Federal, membro
do Partido dos Trabalhadores, que o Senado tenha
em seus quadros servidores irresponsáveis que não
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saibam tratar com o devido respeito autoridades, Parlamentares.
O Deputado Jovair Arantes acompanhava um
grupo de Prefeitos em visita àquela Casa para reivindicar, com responsabilidade, seus direitos.
Se um Senador fosse machucado nesta Casa,
haveria o maior rebuliço, porque sabemos da blindagem
de que desfruta o Senado da República. Espero que a
Mesa da Câmara dos Deputados tome as providências
para que seus membros não sejam desrespeitados
e machucados por servidores ou seguranças. Que a
Mesa tome providências para que não haja conﬂito no
futuro com outros membros desta Casa.
Deixo meu repúdio ao acontecimento e minha
solidariedade ao Deputado Jovair Arantes, que tem
exemplar comportamento nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– A Mesa já tomou as providências, de acordo com
reclamação feita pelo Deputado Jovair Arantes.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, ocupo a tribuna para saudar
todos os idosos deste imenso Brasil neste dia, 27 de
setembro, reservado para marcar a importância que as
pessoas da terceira idade têm para a sociedade.
O gerontólogo Marcelo Salgado diz que envelhecer é um privilégio. E é mesmo, a longevidade sempre
foi um anseio de todos. Quem está vivendo a velhice
diz que é tão bom que até chamam essa fase da vida
de “a melhor idade”. Mas, para chegarmos a esse ponto, muita luta teve que ser empreendida pelos idosos
para assegurar o direito a uma vida digna.
A primeira foi garantir os direitos constitucionais
em 1988; depois, a aprovação da Política Nacional do
Idoso, Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e, mais
tarde, após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso foi aprovado, nesta Legislatura, em setembro de 2003.
O Estatuto amplia os direitos dos cidadãos com
idade acima de 60 anos, já que institui penas severas
a quem desrespeitar, abandonar ou maltratar cidadãos
da terceira idade.
É obrigação do Estado, Sr. Presidente, garantir
à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
Hoje os idosos representam 8,6% do total da população brasileira, são 14,5 milhões de pessoas com
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idade acima de 60 anos, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE, com base
no Censo 2000. Em uma década, o número de idosos
no Brasil cresceu 17%; em 1991, correspondia a 7,3%
da população.
Com o crescimento da expectativa de vida, a idade média da população brasileira hoje é de 2,5 anos a
mais do que a da década de 90, que era de 68,6 anos.
Estima-se que, em 2020, a população com mais de 60
anos deve chegar a 30 milhões de pessoas, 13% do
total, e a expectativa de vida será de 70,3 anos.
Nesse sentido, tudo o que é oferecido em termos
de políticas sociais para os idosos que vivem com baixa renda ainda é muito pouco. O art. 33 do Estatuto
do Idoso diz que a assistência social aos idosos será
prestada, de forma articulada, conforme os princípios e
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, na Política Nacional do Idoso e no Sistema
Único de Saúde e demais normas pertinentes. O art.
34 estabelece que aos idosos, a partir de 65 anos,
que não possuam meios para prover sua subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o
benefício mensal de 1 salário mínimo, nos termos da
Lei Orgânica da Assistência Social.
Devemos ﬁcar alertas para que as políticas de
atendimento ao idoso sejam garantidas e ﬁscalizadas,
em todos os seus aspectos, bem como as entidades
que prestam serviços para a pessoa idosa, visando a
garantir um atendimento digno e de qualidade.
A importância dos idosos para o País não se resume à sua crescente participação no total da população. Boa parte dos idosos hoje são chefes de família,
e nessas famílias a renda média é superior à daquelas
cheﬁadas por adultos não idosos.
Segundo o Censo de 2000, 62,4% dos idosos
e 37,6% das idosas são chefes de família, somando
8,9 milhões de pessoas. Além disso, 54,5% dos idosos chefes de família vivem com os seus ﬁlhos e os
sustentam.
As mudanças sociais veriﬁcadas nos últimos
anos na estrutura familiar tendem também a marginalizar o idoso, independentemente da situação econômica, e por motivos diferentes, fazendo com que eles
assumam sozinhos a sua velhice, afastando-os do
convívio familiar, com repercussões muito sérias no
aspecto afetivo.
Diante dessa realidade, pode-se considerar que
a velhice é um fenômeno social, não estando o País
preparado para enfrentá-lo concretamente.
Acreditamos que a organização social e política
da população, em movimentos que reivindicam inclusão
social, é oportuna e imprescindível, pois constituem o
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único meio para que sejam resgatados os direitos e a
dignidade de todos os segmentos excluídos da sociedade. Portanto, todas as ações destinadas aos idosos
devem ter o mesmo direcionamento.
Assim como as políticas públicas, a cidadania
também não se instala, ela é construída em cada grupo,
em cada movimento e em cada ação e atitudes individuais, e só é possível quando todos tiverem direitos
e deveres iguais e em iguais condições.
Essa marginalização do idoso decorrente de ideologias, de preconceitos internalizados e expressos em
nossa sociedade e do conjunto de fatores socioeconômicos produz sentimentos de revolta e impotência,
relegando os idosos a um plano secundário na família
e na sociedade. É contra isso que devemos lutar.
Parabéns a todos aqueles que, apesar de tudo,
são privilegiados por viverem a terceira idade.
Muito obrigada.
O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as mobilizações que estão sendo realizadas em todo o Brasil pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra têm uma razão: o cansaço e a desilusão
que tomaram o lugar da esperança.
O Governo prometeu assentar 400 mil famílias
até o ﬁnal do mandato. No entanto, até agora assentou apenas 160 mil. Ou seja, falta pouco mais de um
ano para terminar seu mandato e está muito longe de
cumprir as metas estabelecidas.
Os agricultores sem terra exigem o cumprimento
do acordo feito em maio entre a Marcha Nacional pela
Reforma Agrária e o Governo Federal, cobrando maior
agilidade nas desapropriações e nos assentamentos
das famílias; abertura de uma linha especial de crédito
para assentados; além da prometida reestruturação do
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária), com a contratação de 1.300 servidores, para
que o mesmo tenha condições operacionais.
São 200 mil agricultores sem terra acampados
em todo o Brasil á espera de terra para trabalhar. Esse
povo sofrido está cansado de esperar e tem medo de
ser esquecido.
Quero lembrar o Governo do companheiro Olivio Dutra, no Rio Grande do Sul que assentou aproximadamente 6 mil famílias, além de realizar a regularização fundiária de áreas indígenas e territórios
quilombolas.
Por outro lado, o Governo Rigotto, que está chegando ao ﬁnal de seu mandato, não assentou nenhu-
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ma família e paralisou os processos de regularização
fundiária, deixando as famílias embaixo das barracas
à espera de uma solução.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as ocupações de terras e prédios públicos são um gesto para
chamar a atenção do Governo e da opinião pública,
pois a situação dos trabalhadores sem terra não pode
continuar como está.
Podemos comparar a luta pela terra com a luta
dos trabalhadores urbanos, que fazem greve quando
querem melhorias na política salarial, manutenção e
avanço dos direitos constitucionais já conquistados.
As ferramentas usadas pela classe trabalhadora para
lutar por seus direitos são diferentes, porém o objetivo
é semelhante.
Esperamos que essas mobilizações consigam
sensibilizar o Governo para a situação das famílias
acampadas, que ainda têm esperança de uma resposta positiva, pois além de gerar emprego e renda,
a região onde existem assentamentos torna-se altamente desenvolvida.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação de meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, hoje, dia em que se comemora o
Dia do Idoso, na verdade não há muito a comemorar,
porque há total falta de respeito e de consideração com
essas pessoas nos 3 níveis de Governo, na sociedade
e, lamentavelmente, até na própria família.
Sr . Presidente, o Estatuto do Idoso está em vigor
desde janeiro de 2004, há mais de 1 ano, portanto, e
as pessoas têm de fazer valer essa lei cobrando da
Justiça, da Polícia, dos Governos seu cumprimento,
pois as pessoas de idade merecem carinho, respeito
e atenção. A única coisa que está valendo realmente
no Estatuto do Idoso é a questão do benefício assistencial àqueles que têm mais de 65 anos, que podem
requerer amparo assistencial, e àqueles que estão na
condição de atendidos pela Previdência, que perderam a carência.
A consolidação da Lei nº 10.666 diz que as mulheres com mais de 60 anos de idade e os homens
com mais de 65, que, anteriormente a 1991 eram segurados, contribuíram por mais de 12 anos, têm direito
à aposentadoria por idade.
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Queremos que esta Casa, o Congresso Nacional,
assumam sua parcela de responsabilidade. Não é só
o Executivo o responsável pelas pessoas da chamada terceira idade; nós também temos de ter um pouco
mais de atenção, fazer que se cumpram e se aprovem
leis que garantam sua subsistência.
Neste momento em que comemoramos o Dia do
Idoso, esperamos que todos saibam respeitar o seu
Estatuto. Por isso, cumprimentamos todos os idosos
deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o art.
82 do Regimento Interno diz o seguinte:
“Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas,
conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo previamente veriﬁcado o número de Deputados
presentes no recinto do Plenário” – 301 Deputados neste momento –, “através do sistema
eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o § 5º deste artigo”.
Sr. Presidente, são 16h50. Há matérias a serem
votadas e quorum suﬁciente. Portanto, solicito a V.Exa.
que cumpra o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Deputado Colbert Martins, estou exercendo a Presidência interinamente. O Presidente está chegando.
Peço a V.Exa. que tenha mais um pouco da paciência
de Jó, a ﬁm de esperar pela chegada de S.Exa.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
V.Exa. é permanente. Por isso, não entendo o que disse acerca da interinidade e espero que, com V.Exa.,
iniciemos a Ordem do Dia.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa.
pediu ao Deputado Colbert Martins que tenha a paciência de Jó. Na realidade, é a Nação brasileira que precisa ter tamanha paciência, para agüentar o que anda
acontecendo por aí. A situação está muito difícil.
Ainda há pouco estive reunido no Senado Federal
para tentar resolver a questão relativa à reforma política, sobre a qual tenho debatido com diversos Parlamentares. Tenho observado a necessidade de que
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a reforma seja de fato aprovada, mas não me parece
haver mais tempo hábil para isso.
Veio do Senado um texto – que podemos chamar
de texto procedimentos – que propõe uma reforma
eleitoral, principalmente no que se refere à redução de
gastos de campanha. O texto foi aprovado nesta Casa,
pela CCJR, com algumas emendas apresentadas pela
Relatora – entre as modiﬁcações feitas por S.Exa. está
a liberação do uso de bonés e de camisetas, bem como
da panﬂetagem na boca de urna.
Como temos pressa de apreciar o chamado
texto de procedimentos, teríamos que obter dos presidenciáveis o compromisso de, na quinta-feira, sem
nenhuma emenda, aprová-lo, a ﬁm de que ele volte ao
Senado sem alterações. Além disso, deveria haver, por
parte da Presidência da República, o compromisso de
só vetar dispositivos do texto se houver acordo com
os presidentes de partidos ou com os seus Líderes
nesta Casa.
Já ouvimos falar sobre o milagre brasileiro. Desta
vez temos que falar sobre o milagre da reforma política
brasileira. Eu, particularmente, não vejo tempo hábil
para aprovação de tal proposta, pois, para torná-la viável, o Governo teria que retirar 6 medidas provisórias
que estão trancando a pauta. Se o Governo o ﬁzer, não
as poderá reeditar, senão com algumas modiﬁcações.
Ademais, percebe-se que hoje não deveremos votar
muita coisa – ainda que votemos, teremos que apreciar
da MP nº 255 até a MP nº 258 e depois a MP nº 260.
Portanto, espero que esta Casa se desdobre
– ainda tenho esperança de que isso possa ser feito
– para, na quinta-feira, votar pelo menos o texto de
procedimentos, que diz respeito à redução de gastos
de campanhas. Se não, mantendo o texto anterior e as
coisas como estão, diﬁcilmente haverá uma campanha
sem problemas de todas as ordens possíveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ LIMA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Francisco Olímpio)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ZÉ LIMA (PP – PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o povo brasileiro deve estar orgulhoso da
posição do Brasil no cenário econômico internacional,
o que ﬁca patente pela ﬁsionomia do Ministro Palocci quando, na reunião da comunidade internacional
e do FMI, apresentou pontos altamente signiﬁcativos
de nossa economia, como superávit em franco crescimento, contas públicas sob controle e juros internacionais pagos em dia, sem precisar recorrer ao FMI
para cumprir as metas.
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Não obstante, as autoridades brasileiras, em especial da área econômica, devem atentar para o sacrifício que está sendo feito para atender exigências
de organismos internacionais e retomar a credibilidade do País.
Como o próprio Ministro tem aﬁrmado, para que
o Brasil consiga atingir as metas de redução da dívida externa, o arrocho ﬁscal deve continuar ocorrendo
nesses 2 anos e meio do Governo Lula.
O fato de o dólar custar pouco mais de R$2,30
aparentemente é um bom negócio. Digo aparentemente
pois tal valorização da moeda nacional facilita importações e exportações. Contudo, nossos produtos são
entregues ao mercado internacional a um preço muito
aquém do que realmente valem. E, se atentarmos para
o detalhe de que a pauta brasileira de exportações ainda é muito ligada à matéria-prima, os prejuízos com a
desvalorização do dólar são patentes, o que nos fará
lamentar a atual política cambial.
Desse modo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante da comunidade internacional, o País está
maravilhosamente bem. Só não devemos deixar de
nos questionar sobre o preço que temos pagado para
atingir as metas impostas.
Se o Governo brasileiro não voltar a investir em
infra-estrutura, em pouco tempo teremos que transportar nossa produção em tratores, pois só eles terão
acesso às rodovias em estado lastimável.
Isso sem contar os prejuízos causados à população pelos acidentes que levam milhares de brasileiros todos os anos a óbito por falta de manutenção
nas rodovias.
Se levarmos em consideração que o transporte de
nossa produção é feito maciçamente pelas rodovias, as
quais, sem condições, causam danos aos transportadores, será fácil notar que o custo é repassado aos preços,
fazendo com que percamos competitividade, o que só
tem sido mantido graças à valorização do real.
No que se refere aos portos brasileiros, em pouco tempo também perderão operacionalidade, por total sucateamento e falta de investimentos do Governo
Federal.
A política neoliberal, tão criticada pelo Partido
dos Trabalhadores e pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, foi integralmente adotada e vem colaborando
para que o caos social se estabeleça no País.
As áreas de saúde e segurança pública não têm
recebido qualquer investimento capaz de atender aos
requisitos mínimos exigidos pela população brasileira.
Como exemplos, cito a paralisação das obras do
Hospital da Rede Sarah em Belém e o caos em que
se encontra a rede hospitalar do Estado do Rio de Ja-
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neiro, o que é mais grave quando analisamos outros
Estados, já que a mesma situação é latente, inclusive
no Distrito Federal.
Em relação à segurança pública, cito apenas 2
episódios recentes, o de Goianésia do Pará, em meu
Estado, e o do Rio de Janeiro relativo ao roubo dos
valores apreendidos pela Polícia Federal.
A população assiste a tudo atônita e sem ter a
quem recorrer, tendo em vista a necessidade de manutenção do arrocho ﬁscal e o contingenciamento de
recursos destinados a áreas de vital importância, para
atender a metas ﬁscais estabelecidas pela equipe econômica do Presidente Lula.
Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que temos assistido pela mídia nacional são
verdadeiros shows pirotécnicos que procuram demonstrar uma realidade que não é a brasileira, mas capaz
de iludir os menos esclarecidos.
Parece que vivemos em 2 países distintos, o real
e o dos shows, em que as autoridades prometem à população o que todos já sabem ser impossível cumprir,
o que se aplica também ao Presidente Lula, que até o
presente momento não desceu do palanque.
Exempliﬁco o que ora aﬁrmo com o episódio da
irmã Dorothy Stang. Em cadeia de rádio e televisão,
foram anunciadas várias medidas, mas nenhuma foi
implementada. E, para que não digam que minhas
aﬁrmações são levianas, lembro apenas uma das promessas: o Presidente aﬁrmou que, a partir daquele
momento, semanalmente um de seus Ministros estaria
administrando sua Pasta no Estado do Pará.
Evidentemente, mesmo que essa promessa tivesse sido cumprida, em nada ajudaria a população
carente de meu Estado, já que a presença física de um
Ministro não garante a solução de problemas estruturais
para os quais não existe dotação orçamentária.
Já o Partido dos Trabalhadores lançou durante
esta semana sua campanha de rádio e televisão informando os excelentes investimentos do Governo
Federal no Pará. Só na área de segurança pública,
como anunciado, foram investidos nesses 2 anos e
meio aproximadamente 273 milhões de reais. Todavia, esqueceu-se de informar se tal valor foi suﬁciente
para amenizar a situação caótica da segurança pública no Estado.
É sabido que, para um Estado das dimensões
do Pará, esse valor, em 2 anos e meio, é uma gota
d’água no oceano, em nada resolve o problema da
segurança pública.
Daí por que aﬁrmo que tanto os pronunciamentos
do Presidente quanto os dos membros do seu partido
representam posturas de quem ainda está em palanque eleitoral.
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Tenho ocupado esta tribuna inúmeras vezes, sempre para reclamar e pedir apoio ao Governo Federal.
É lamentável, mas chega-se a aﬁrmar nas rodas
políticas deste Poder que a bancada do Norte nada tem
conseguido para os Estados da Região. Até concordo,
pois todos os grandes projetos estão paralisados, por
contingenciamento das verbas inseridas no Orçamento
Geral da União, e muitas delas não são usadas apenas
para fazer superávit primário, são remanejadas para
a realização de obras em outros Estados, a exemplo
das eclusas de Tucuruí.
A Amazônia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, clama por socorro e pede apoio às bancadas
dos demais Estados, na certeza de que não deve apenas ser cobrada pela preservação ambiental, com a
justiﬁcativa de ser o pulmão do mundo, mas para implementar grandes projetos e assim contribuir ainda
mais para o desenvolvimento do País e a tão sonhada
redução da desigualdade social.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O Sr. Pastor Francisco Olímpio, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.
O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, encontra-se em debate na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação da Casa o
projeto de reforma política.
Quero registrar a minha posição acerca do tema. A
meu ver, urge uma decisão que possibilite a vinda para
o plenário de uma proposta de reforma emergencial
que dê ao Brasil as mínimas condições de realizar o
próximo pleito eleitoral dentro de boa margem de segurança e de dignidade para as 2 Casas – reﬁro-me tanto
à Câmara quanto ao Senado – e seus membros, bem
como para os futuros governantes do Brasil, Prefeitos,
Governadores e Presidente da República.
Considero, por isso, de imprescindível importância que alguns pontos da reforma que já está sendo debatida na Comissão de Constituição e Justiça
sejam trabalhados e considerados, a ﬁm de serem
aprovados em tempo hábil para serem aplicados ao
próximo pleito.
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Há que se tratar do absurdo que é o custo das
campanhas no Brasil, bem como da relação entre as
campanhas eleitorais e as empresas de marketing e
propaganda, a qual deve ser regulamentada. Existe
uma forma simples – que, tenho certeza, já está sendo proposta no debate do projeto em análise – que
facilitará o barateamento das campanhas.
No que se refere aos milionários shows utilizados desnecessariamente, devo dizer que campanha
eleitoral, no meu modo de ver, é algo em que devem
ser apresentados projetos e propostas, e não um momento para se fazerem espetáculos.
Reforço a necessidade de aprovarmos, em caráter emergencial, uma reforma política, mesmo que modesta, para, no futuro, fazermos outra, mais profunda,
não só eleitoral, mas do Estado brasileiro.
Precisamos abolir os shows milionários, bem
como o excesso de material utilizado em boca de urna
desnecessariamente e o excesso de camisetas distribuídas, o que desequilibra o processo eleitoral.
A meu ver, o projeto em análise traz avanços. É
evidente que, em razão do curto tempo que teve para
ser debatido, ainda não é o necessário, mas, até pela
própria pressa e pela necessidade de respeitarmos o
prazo constitucional, é fundamental a aprovação do
que já está em debate.
Precisamos dar prioridade ao estabelecimento do ﬁnanciamento público das campanhas, o que
viabilizará a realização de campanhas mais baratas,
à altura do que a população brasileira aprova. Ainda
que não queiramos, sempre serão apresentados ao
povo alguns engodos, uma vez que o atual processo
eleitoral está irreparavelmente viciado.
Essa é a minha posição, Sr. Presidente. Espero
que o Plenário aprove a proposta a tempo de ser aplicada no próximo pleito.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na condição de militante do Partido dos
Trabalhadores, que muito contribuiu para a eleição do
companheiro Lula para a Presidência da República,
tenho-me sentido um pouco frustrado em algumas
áreas, especialmente a que diz respeito às rádios comunitárias.
Há muito no Brasil se luta para democratizar os
meios de comunicação. Mas, à medida que o tempo
vai passando, essa democratização vai-se tornando
mais distante, e a oligopolização da informação, por
meio da mídia eletrônica, da televisão ou do rádio, con-
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cretiza-se mais. Cada vez mais há maior número de
meios de comunicação pertencendo a menor número
de pessoas, e a informação vai-se tornando mais distorcida, sendo objeto de manipulação por alguns setores que privatizaram de vez a comunicação relativa
ao rádio e à tevê.
Lutamos muito para democratizar a área, não só
quanto aos atuais meios, mas também quanto à constituição de novos meios, como as rádios comunitárias. No
entanto, desde o Governo Fernando Henrique, quando
foram conquistadas as rádios comunitárias, até agora,
no Governo Lula, parece que essas rádios estão cada
vez mais distantes da população e da comunidade. O
que temos visto é a repetição dessa concentração ou
rádios comunitárias nas mãos de algumas entidades
comerciais, por falta de ﬁscalização.
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As rádios comunitárias populares, que têm origem no seio da comunidade, têm tido diﬁculdade de
se legalizar. Pior do que a diﬁculdade de se legalizar
é o aumento da perseguição da Polícia Federal ou da
ANATEL, proibindo que funcionem.
Registro meu protesto e peço a atenção da ANATEL e do Ministro das Comunicações, Hélio Costa, no
sentido de democratizar esses meios e permitir que as
rádios comunitárias funcionem legalmente. Essas instituições não lhes têm dado a devida atenção. Cobro
também ﬁscalização, para que as rádios que estão em
situação ilegal sejam examinadas e as que já funcionam
em caráter proﬁssional e comercial sejam fechadas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar queiram fazê-lo.
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VI – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL nº nº
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PL nº nº
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Coronel Alves PL nº nº
Davi Alcolumbre PFL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMDB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 6
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 9
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AMAZONAS
Humberto Michiles PL nº nº
Lupércio Ramos PMDB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5
RONDONIA
Agnaldo Muniz PP
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL nº nº
Natan Donadon PMDB
Total de Rondonia: 5
ACRE
Henrique Afonso PT
João Tota PP
Júnior Betão PL nº nº
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4
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MARANHÃO
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim PTB
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL nº nº
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 15
CEARÁ
Almeida de Jesus PL nº nº
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PP
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 15
PIAUÍ
Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Iberê Ferreira PTB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
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Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL nº nº
Wellington Roberto PL nº nº
Total de Paraíba: 8
PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PL nº nº
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PDT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 12
ALAGOAS
Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 7
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Guilherme Menezes PT
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João Almeida PSDB
João Leão PL nº nº
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PL nº nº
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Pedro Irujo S.Part.
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 28
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PL nº nº
Alexandre Maia PMDB
Ana Guerra PT
Aracely de Paula PL nº nº
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PSB
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL nº nº
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL nº nº
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Mário Assad Júnior PL nº nº
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Vadinho Baião PT
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 31
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ESPÍRITO SANTO
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PMDB
André Costa PDT
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PL nº nº
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PMDB
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Fernando Gonçalves PTB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PP
João Mendes de Jesus PSB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PPS
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Reinaldo Betão PL nº nº
Renato Cozzolino PRP
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 30
SÃO PAULO
Amauri Gasques PL nº nº
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Ary Kara PTB
Chico Sardelli PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Edinho Montemor PSB
Edna Macedo PTB
Enéas PRONA
Fernando Estima S.Part.
Gilberto Nascimento PMDB
Ildeu Araujo PP
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João Batista S.Part.
João Herrmann Neto PDT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL nº nº
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi S.Part.
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vicentinho PT
Walter Barelli PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 39
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Barbosa Neto PSB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PL nº nº
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
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Sérgio Caiado PP
Total de Goiás: 13
MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PP
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PMDB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL nº nº
Dilceu Speraﬁco PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL nº nº
Iris Simões PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 18
SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 15
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Cezar Schirmer PMDB
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Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro S.Part.
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcísio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 20
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
lista de presença registra o comparecimento de 319
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.
A Presidência informa ao plenário que há sobre
a mesa requerimento de inversão de pauta no seguinte teor:
REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA
Senhor Presidente, requeremos, nos termos regimentais, que a votação da pauta da presente sessão
seja feita na seguinte ordem:
1 – MPV nº 255/05
2 – MPV nº 257/05
3 – MPV nº 259/05
4 – MPV nº 256/05
5 – MPV nº 258/05
Renumerando-se os demais itens.
Sala das sessões, de
de . – Deputado
Fernando Ferro, Vice-Líder do PT
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para falar a favor do requerimento, ao
nobre Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) S.Exa. desiste.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informo, ainda, que há um requerimento de retirada de
pauta do item 1. Se o item 1 cair, cai a Ordem do Dia
da sessão.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há acordo para votar o requerimento de inversão de
pauta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item
1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 255-A, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Votação, em turno único, da Medida
Provisória nº 255-A, de 2005, que prorroga
o prazo para opção pelo regime de Imposto
de Renda Retido na Fonte de Pessoa Física
dos participantes de planos de benefícios
e dá outras providências, tendo parecer do
Relator da Comissão Mista, designado em
Plenário, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa desta e das emendas
de nºs 1 a 8; pela adequação ﬁnanceira e
orçamentária desta e das emendas de nºs
1 a 4 e de 6 a 8, pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária da emenda de nº 5; e, no
mérito, pela aprovação desta, das emendas
de nºs 3, 6, 7 e 8, na forma do Projeto de Lei
de Conversão apresentado, e pela rejeição
das emendas de nºs 1, 2, 4 e 5 (Relator: Dep.
Dr. Benedito Dias).
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-7-05
PRAZO NA CÂMARA: 31-7-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-8-05 (46º
DIA)
PRORROGAÇÃO (CN): 2-9-2005 a 3110-2005
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência vai excepcionalmente votar, primeiro, o
requerimento de retirada de pauta. Se ele for aprovado,
não adianta votar o outro requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:
Sr. Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inciso VI do art. 117, combinado com o item 1, alínea a, inciso I, do art.
101 do Regimento Interno, a retirada da MP nº
255/05, que “Prorroga o prazo para opção pelo
regime de Imposto de Renda Retido na Fonte
de Pessoa Física dos participantes de planos
de benefícios e dá outras providências.
Sala das sessões, 27 de setembro de
2005. – Alberto Goldman, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB –TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelos motivos que todo
o Brasil conhece, isto é, as negociações em curso para
a eleição da Presidência da Casa, torna-se impraticável
hoje votarmos qualquer matéria. Daí a apresentação
desse requerimento por parte do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS é completamente contrário à argumentação de que eleição na
Câmara paralisa a votação. Queremos votar essa medida provisória, que reduz o Imposto de Renda retido
na fonte de pessoa física dos participantes de planos
de benefícios. Embora seja da maior importância a
eleição na Câmara, ela não se equipara à importância
da votação da Medida Provisória nº 255.
Somos completamente contrários, Sr. Presidente.
Isso é maneira de obstruir, de não querer o andamento
das matérias, principalmente da reforma política. O PPS
se mostra completamente contrário. Votamos contra o
requerimento de retirada, para que possamos aprovar
uma medida importante para o Brasil, que diz respeito
à redução do Imposto de Renda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Algum Líder ainda quer falar sobre a matéria?
A Presidência informa que, desde as 14h, a Mesa
convocou os Parlamentares para virem ao plenário, no
sentido de atingir o quorum regimental de 257 Deputados e Deputadas o mais cedo possível, tentando
liberar a pauta para que, na próxima quinta-feira, possamos votar o substitutivo do Senado Federal, que
regulamenta alguns dispositivos da lei eleitoral.
A Presidência não faz nenhum juízo de valor, tem
que encaminhar o requerimento, e vai fazê-lo no sentido de que represente a vontade da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Sem
revisão do orador.) – O PPS vota “contra”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – APROVADO, CONTRA O VOTO DO PPS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como
a pauta está presa, sendo retirado o item 1, encerrase a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Nader. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Júlio Cesar.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra.
(Pausa.) Ausente.
O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje estamos comemorando o Dia Nacional do Idoso, data estabelecida em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal. Não podemos
deixar de reﬂetir a respeito da situação do idoso no
País, da luta pelos seus direitos e diﬁculdades que
têm que enfrentar.
As pesquisas nos mostram que a população
mundial está ﬁcando cada vez mais velha e, segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS), daqui a 20
anos, ou seja, em 2025, pela primeira vez na história,
haverá mais idosos do que crianças no planeta.
No Brasil vivem hoje cerca de 13,5 milhões de
idosos, que representam 8% de sua população. Nesses próximos 20 anos, o País estará ocupando o sexto
lugar no mundo em número de pessoas idosas.
Temos que nos preparar, governo e sociedade,
para essa nova realidade que se nos aﬁgura tão próxima.
Paradoxalmente, o avanço da medicina e a melhora na qualidade de vida, que provocam esse aumento
na perspectiva de vida de nossos cidadãos e cidadãs,
é que nos trazem a necessidade de repensar a forma
de cuidarmos de nossos entes mais velhos, pois há
ainda, sem sombra de dúvida, muita desinformação
sobre a forma de lidarmos com essas pessoas. Mais
grave ainda é o preconceito e o desrespeito que existe
em relação aos integrantes da terceira idade.
Os idosos enfrentam em seu dia-a-dia a perda da
força de trabalho, desvalorização de aposentadorias,
depressão, abandono dos familiares, falta de atividades de lazer, entre outros problemas.
As pesquisas do Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística – IBGE mostraram que apenas cerca de
27% dos idosos brasileiros têm algum tipo de plano
de saúde, chegando esse percentual a ser reduzido
à metade em regiões como a Nordeste, com situação
pior ainda para as mulheres, cuja vida, em geral, é mais
longa, com menos recursos e escolaridade.
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Mas, com certeza, com os investimentos sociais
que vêm acontecendo depois da eleição do Presidente
Lula, podemos dizer que, apesar de tanto ainda por
fazer, temos progredido bastante nesse campo. Com
certeza, estaremos oferecendo àqueles que tanto nos
ensinaram, uma vida melhor, com mais dignidade e com
o carinho e o respeito que efetivamente merecem.
Quero, ao ﬁnalizar, lembrar o 3º Encontro Estadual de Idosos, acontecido há 15 dias, na cidade de
Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde mais de 2
mil senhores e senhoras integrantes da terceira idade
deixaram para todos nós um exemplo de vida, perseverança, saúde, vivacidade e alegria.
Que eles sejam um exemplo para cada um de nós,
para que possamos viver nossos “melhores dias” em
paz e harmonia, com olhares iguais àqueles: “cheios
de felicidade”.
Passo a abordar outro tema, Sr. Presidente.
Quero falar sobre o Plano Safra para a agricultura
familiar em Mato Grosso do Sul, assunto que, inclusive,
já foi objeto de pronunciamento de minha autoria.
Na sexta-feira passada, o Ministro Miguel Rossetto esteve no Estado e, num ato em conjunto com o
Governo Estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que contou com minha participação e também do movimento Grito da Terra, anunciou
o investimento de 168 milhões de reais na agricultura
familiar.
Em 2002, eram 904 mil contratos; agora, são
mais de 2 milhões de contratos para o Plano Safra
2005/2006. Isso signiﬁca compromisso deste Governo
com a agricultura familiar, com a renda para o pequeno
produtor, com a valorização, por exemplo, das pessoas
que estão nos assentamentos, que são originárias dos
projetos de reforma agrária.
Evidentemente, estamos muito comprometidos
com essa causa. Fizemos uma discussão na bancada
de Mato Grosso do Sul e, sob nossa responsabilidade,
apresentamos uma proposta, que foi aprovada. Foram
liberados 2 milhões e 250 mil reais para a agricultura
familiar, atendendo a mais de 21 Municípios.
Registro esse importante feito que obtém o povo
de Mato Grosso do Sul, no Governo Lula, no Governo
do Partido dos Trabalhadores. O Ministro Miguel Rossetto, do Desenvolvimento Agrário, juntamente com
toda sua equipe, esteve no Estado.
Quero também cumprimentar a Ministra Matilde
Ribeiro, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que também esteve em Mato
Grosso do Sul no último sábado. Tivemos oportunidade
de participar de reuniões com segmentos do movimento negro e de acompanhá-la à visita a Furnas da Boa
Sorte. Sem sombra de dúvidas, há muitas ações do
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Governo Federal também voltadas para a promoção
da igualdade racial.
Portanto, Sr. Presidente, no último ﬁnal de semana, Mato Grosso do Sul esteve contemplado com a
visita dos Ministros Miguel Rossetto e Matilde Ribeiro.
Várias ações foram implementadas no Estado em prol
da agricultura familiar e da promoção da igualdade racial. Compareceram à Assembléia Legislativa mais de
20 Prefeitos de Municípios beneﬁciados com a agricultura familiar, além de Prefeitos que aderiram a um
projeto para promoção da igualdade racial.
Agradeço o Governo Lula por mais esse feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, circula pela Internet um estudo,
sem autoria identiﬁcada, a respeito dos mineiros que
se destacam como bons políticos e grandes literatos
brasileiros.
Embora careça talvez de cunho cientíﬁco, a pesquisa acerta em cheio quanto àquelas propaladas
qualidades do povo das alterosas. São incontáveis os
grandes políticos e os literatos e poetas de primeira
grandeza nascidos ou criados em terras das Minas
Gerais.
Ilustres Congressistas, a mensagem postada na
rede mundial de computadores traz, ainda, outros dados
reveladores da alma nacional, relacionando dezenas
de habilidades em artes e ofícios aos habitantes de
determinados Estados.
Assim, acertadamente, os baianos são apontados
como expoentes da dança e da música. Os paulistas,
como empresários e industriais do primeiro time. Os
descendentes dos pampas gaúchos são saudados
como os generais de exército de maior expressão, assim como os maiores desbravadores de novas terras
em território nacional. Aos cariocas coube a primazia
do maior número de craques do futebol brasileiro em
todos os tempos. Justiﬁcável pela ginga natural de quem
usufrui daquelas paisagens deslumbrantes. Da terra de
José Alencar, o Ceará, provém a maior safra dos humoristas nacionais. Pernambuco participa com o mais
variado elenco de artistas populares. E por aí vai.
Colegas Parlamentares, a razão do sucesso de
políticos e literatos em terras mineiras pode ser encontrada em artigo famoso do escritor Otto Lara Rezende,
não por acaso daquelas bandas. Dizia ele que a veia literária dos mineiros provém de sua natural introspecção,
motivada principalmente pelo recato que as montanhas
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propiciam. Vem daí, também, outra característica, a da
arte da política, que é a aproximação dos contrários.
O político mineiro nasce da necessidade orgânica de
juntar esforços de pessoas localizadas em pontos às
vezes inacessíveis.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais
senhoras e senhores, caso não soubessem, não precisaria nem declinar minha origem para que percebessem o orgulhoso ﬁlho das plagas mineiras que lhes
fala. Parabéns, Minas Gerais! Parabéns, a todos os
mineiros! Identiﬁcado ou não, esse estudo nada mais
não faz do que apresentar ao Brasil o que nós, mineiros, já sabíamos.
Encerro, citando o Governador Aécio Neves, que
tem ratiﬁcado a conduta do bom político Mineiro e elevado cada vez mais Minas no cenário nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Luiz Couto. (Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.
(Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Ausente.
O SR. ZICO BRONZEADO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Acre passa por uma das piores
secas da região amazônica. Fruto dessa seca, os
Municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e
Xapuri passam por momento difícil, com a ocorrência
de incêndio nos pastos e ﬂorestas. Mesmo o Governo
Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, do
IBAMA e do Governo do Estado, tendo se mobilizado
para que os focos de incêndio fossem amenizados, a
natureza insiste em prolongar o período de verão em
nossa região.
Ontem, visitaram o Estado do Acre dois Governadores – de Mato Grosso e Rondônia –, pessoas a
quem politicamente tenho grande respeito. Mas, Sr.
Presidente, esse dois Estados não têm se preocupado
em preservar o meio ambiente. Esses dois Governadores não têm uma política de desenvolvimento sustentável e ainda acreditam que o modelo desenvolvido
pelo Governador Jorge Viana não é o certo. Ora, se
nosso Governador, que tem uma política de desenvolver o Estado de forma sustentável, ainda encontra
muitas diﬁculdades em relação à preservação, imagi-
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nem esses dois Governadores, os Srs. Ivo Cassol e
Blairo Maggi, que muito têm contribuído com o índice
de desmatamento na Amazônia!
Nós , Deputados que apoiamos o Governador
Jorge Viana, estamos orgulhosos da política de desenvolvimento sustentável que S.Exa. vem fazendo,
recuperando a auto-estima do povo acreano, combatendo as desigualdades, gerando emprego e renda,
promovendo a integração do nosso Estado com outros países como a Bolívia e o Peru, com o apoio do
Presidente Lula.
Na verdade, esses dois Governadores foram
apoiar um provável candidato do PPS, condenando
a política de desenvolvimento sustentável do nosso
Governador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores. Pergunto a esses dois Governadores: qual a
política de preservação que existe em seus Estados?
Sabemos que Rondônia e Mato Grosso foram os que
mais desmataram, contribuindo com a poluição e com
os focos de incêndio atualmente ocorrido na região
amazônica.
Fica, Sr. Presidente, meu apoio à política que o
Governador Jorge Viana vem desenvolvendo no nosso
Estado, que tem mais de 60% de aceitação, e nosso
compromisso de continuar apoiando nosso Governo
na política que vem sendo elogiada pela imprensa
nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Zico Bronzeado, assumem sucessivamente a presidência
os Srs. Sandes Júnior, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, e Jorge Alberto, 2º Suplente
de Secretário.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muita
satisfação quero fazer um registro da presença, no
plenário desta Casa, do Prefeito de São Domingos,
Município do oeste catarinense, Sr. Danúncio Silva,
e do Vice-Prefeito Maurício Batistella, que estão na
Marcha dos Prefeitos.
Portanto, com muita satisfação, registro a presença de S.Exas. no plenário desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Josias Quintal. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Almir
Moura. (Pausa.) Ausente.
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Concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Turra.
O SR. FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
licença a V.Exa. para registrar o Manifesto Municipalista,
que reúne em Brasília mil Prefeitos de todo o Brasil.
É incrível como todos os Parlamentares, Deputados e Senadores se manifestam absolutamente a
favor das reivindicações dos Municípios, do aumento
do FPM, da revisão do ITR, do limite para precatórios.
No entanto, nada acontece. A discriminação continua,
assim como o centralismo. E as ﬁnanças dos Municípios estão cada vez mais vazias.
Vejam V.Exas. que as responsabilidades cresceram.
Registro , Sr. Presidente, este Manifesto Municipalista, para que sirva de norte a todos os Parlamentares, Deputados e Senadores, no momento que tiverem
de deliberar, dar o mínimo de atenção aos Prefeitos
de todo o Brasil.
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
Manifesto Municipalista
O movimento municipalista brasileiro, representado pela diretoria da Confederação Nacional de Municípios, pelos presidentes das entidades estaduais
de Municípios e por cerca de 1.000 prefeitos, reunidos
em Brasília nesse dia 27 de setembro vem por meio
deste exigir um compromisso claro e deﬁnitivo dos
Senadores, Deputados Federais, lideres partidários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos
candidatos à presidência da Câmara, enﬁm do Congresso Nacional e do Governo Federal com a causa
municipalista.
Há mais de dois anos esperamos pela votação
do dispositivo da reforma tributária que garante um
pequeno, porém importante, alívio para as ﬁnanças
municipais – o aumento de 1% no FPM, o limite de
gasto com precatórios e a regulamentação do ITR. Há
mais tempo ainda aguardamos a votação da regulamentação da Emenda Constitucional Nº 29/2003, que
vincula os recursos da saúde, o projeto que isenta de
IPI as máquinas e equipamentos adquiridos pelas prefeituras, da transferência da cobrança da dívida ativa
pelo sistema ﬁnanceiro e o parcelamento das dívidas
com o INSS.
No início deste ano, durante nossa marcha, recebemos o compromisso do então presidente da Câmara dos Deputados, de que o aumento do FPM seria
colocado em votação, com ou sem acordo sobre uma
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reforma tributária completa. Desde então a PEC está
na ordem do dia, mas não é votada.
Em seguida, o Governo Federal e os governadores entraram em campo pedindo mais um tempo para
fechar o acordo necessário à aprovação da reforma
tributária. O tempo passou, e o que vimos é que nem
Governo Federal nem governadores parecem realmente dispostos a fazer uma verdadeira reforma tributária.
Nosso prazo se esgotou! E à Câmara dos Deputados
não votou por quê? Onde está a autonomia do poder
legislativo?
O Governo Federal virou refém de uma política
econômica que, a pretexto de combater a inﬂação e
reduzir a dívida ﬁnanceira, esquece da mais importante
de todas as dividas, a dívida social. Não estamos pregando a irresponsabilidade ﬁscal, muito pelo contrário,
mas queremos que a responsabilidade ﬁscal esteia a
serviço da população.
Não é possível conviver, como estamos convivendo, com um superávit primário de 5,16% do PIB,
que exige enormes sacrifícios de todas as esferas
governamentais e não cobre sequer o custo dos juros
da dívida. Não adianta o setor público economizar R$
97 bilhões, como ocorreu nos últimos 12 meses, se a
taxa Selic continua nas alturas e faz com que o custo
– apenas os juros – Da dívida ultrapasse os R$ 150
bilhões neste ano.
Estamos cansados de promessas e boas intenções. Queremos respostas claras à nossa pauta de
reivindicações, começando pelo aumento de 1% do
FPM. Ele custará apenas R$ 1,5 bilhão aos cofres
federais, o equivale a apenas dois dias úteis de juros
da divida pública.
Por isso, estamos propondo aqui uma espécie
de parceria com o Congresso. Em vez de cada parlamentar e cada prefeito ﬁcar olhando para seu próprio umbigo, muitas vezes mendigando a liberação
do dinheirinho de uma emenda do Orçamento aqui e
outra ali, vamos lutar juntos por um novo sistema que
beneﬁcie a todos.
Agora, por exemplo, o governo está sinalizando
com a liberação de R$ 500 milhões para emendas. Isso
já ocorreu em anos anteriores. Em 2004, por exemplo,
o governo chegou a empenhar R$ 650 milhões como
parte de suas promessas, mas em dezembro, quando
todos já tinham esquecido de sua promessa, deixou
pago apenas R$ 150 Milhões e cancelou o restante.
É por isso que, além de reivindicar nosso aumento
do FPM, estamos propondo uma nova sistemática de
rateio dos recursos destinados às emendas parlamentares. Aos parlamentares, não onde mais interessar
esse jogo de faz de conta, no qual o governo aceita a
inclusão dos valores no Orçamento e depois bloqueia
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tudo. Aos prefeitos também não interessa essa situação
de apadrinhamento político, de troca-troca, que deixa
a maioria dos municípios reféns do jogo político. Queremos o repasse direto dos cerca de R$ 2,8 bilhões
previstos para as emendas para todos os Municípios
pelos mesmos critérios do FPM. Isto é dar transparência na gestão dos recursos públicos.
Os prefeitos também reivindicam do próximo presidente da Câmara a criação de um espaço institucional
no qual os assuntos de interesse dos municípios possam ser tratados. Hoje a maior parte dos programas
federais e estaduais são colocados em prática através
de parcerias com as prefeituras. Por isso, propomos
duas iniciativas: a criação na Câmara de uma Comissão de Assuntos Municipais, a exemplo do Senado,
e a abertura de pelo menos uma reunião mensal da
mesa da Câmara com as lideranças partidárias à participação das lideranças dos municípios.
Alertamos que a votação do l% do FPM deve ser
imediata, pois o repasse deve ocorrer em dezembro,
caso o projeto não seja apreciado imediatamente os
Municípios arcaram com um prejuízo de mais R$ 1,5
bilhão a exemplo do ano passado.
Por ﬁm, para pressionar a votação na Câmara
dos projetos de interesse dos Municípios, propomos
três linhas de ação aos Deputados:
1) um esforço concentrado para votar as
MP que estão trancando a pauta, quer para
aprová-las quer para derrubá-las;
2) mudança do horário de funcionamento
das CPI, se necessário, para deixar as
terças e quartas-feiras livres para as votações em plenário; e
3) trancar a pauta de votações até a votação dos projetos de interesse dos Municípios.
Brasília, 27 de setembro de 2005.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Luciano Zica. (Pausa.)
Ausente.
O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar que hoje, na sala da Presidência do Senado
Federal, com a presença do Senador Renan Calheiros,
numa solenidade simples mas altamente signiﬁcativa,
o Senado Federal, de maneira muito justa, prestou
homenagem à Rádio Tupi pelos seus 70 anos. Apesar
de ser uma rádio que está comemorando 70 anos, a
Tupi está mais jovem do que nunca, comprometida,
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principalmente, com o povo do Rio de Janeiro a levar
a informação, o debate, a crítica e sugestões. Ou seja,
trata-se de uma rádio que é parte integrante da história
do rádio no Brasil.
Os funcionários da Rádio Tupi estão de parabéns
por revigorar essa rádio e fazê-la cada vez mais comprometida com a história do povo do Rio de Janeiro.
O povo brasileiro, que tem naquela rádio uma referência viva das notícias de grandes acontecimentos,
está muito feliz por ver este mecanismo de debate e
de informação se renovar ainda mais no seu aniversário de 70 anos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Mauro Passos. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Benjamin
Maranhão. (Pausa.) Ausente.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais matéria publicada na
revista CartaCapital, intitulada O outro lado do sonho,
da jornalista Phydia de Athayde, sobre jovens adolescentes assediados sexualmente quando se encontram
em escolinhas de clube de futebol ou em concentrações
de clubes. Essa matéria mostra claramente aquilo que
temos investigado, ou seja, exploração sexual de crianças e adolescentes. A matéria é, pois, muito grave e
merece profunda investigação por parte de entidades e
do próprio Governo, a ﬁm de impedir essa ação. Como
os jovens querem crescer na esfera futebolística, acabam cedendo ao assédio sexual de pessoas que não
têm condições para serem formadores de escolinha
de futebol, uma vez que estão ali para se aproveitarem
sexualmente daqueles rapazes.
Aproveito para parabenizar a revista CartaCapital pela matéria O outro lado do sonho, que traz uma
reportagem com diversos depoimentos; pela matéria
sobre o jogo sujo, que faz uma referência ao que acontece na Inglaterra, cujo relatório revela a existência de
centenas de possíveis casos de abuso sexual, e também pela matéria sobre o Sócrates, pênaltis, preocupações paternas, que traz uma discussão sobre esse
aspecto e a preocupação da sua família quando ele
iniciara na vida futebolística.
Precisamos reﬂetir sobre essa matéria e continuar nossa investigação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Zé Geraldo. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando
de Fabinho. (Pausa.) Ausente.
O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. BABÁ (Sem Partido – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, companheiros trabalhadores, apesar de ainda aparecermos sem
partido, já conseguimos a legalização do nosso partido. Como a Câmara está exigindo a publicação no
Diário Oﬁcial, o que provavelmente acontecerá hoje,
estamos dando entrada no pedido de registro do nosso
partido ainda hoje.
É importante ressaltar esse fato porque nossa
construção se deu com muita luta, com o enfrentamento ao Governo Lula, por não aceitarmos nos quedar
a essa política neoliberal que ataca os interesses dos
trabalhadores. Por isso, é fundamental construir esse
projeto de luta classista, com um programa claramente
antiimperialista e anticapitalista e que, evidentemente,
tenha uma política clara de rompimento com todos os
acordos com o Fundo Monetário Internacional, com
suspensão do pagamento dos juros da dívida, para
poder investir internamente, no País.
Foi muito importante a notícia que saiu nos últimos dias nos jornais. Aliás, tivemos oportunidade de
participar de alguns atos. Reﬁro-me à saída de uma
grande quantidade de dirigentes sindicais e estudantis
do Partido dos Trabalhadores para entrarem no Partido
Socialismo e Liberdade. Vieram também companheiros
Deputados Federais, primeiramente o companheiro
João Alfredo, do Ceará, e, na próxima quinta-feira, formalizarão a entrada no P-SOL os companheiros Ivan
Valente, Orlando Fantazzini, Maninha, Chico Alencar,
além de outros que ainda estão em deﬁnição.
Para nós é fundamental dizer que esses companheiros do PT são bem-vindos em nosso partido.
Sabemos de sua luta no dia-a-dia pela classe trabalhadora, o que é muito importante. Evidentemente, o
P-SOL, que construímos no confronto com o Governo
Lula, por não aceitarmos nos quedar a essa política
econômica neoliberal, só tem a ganhar com a vinda
desses companheiros. Eles agora se somam a este
instrumento de luta política. Com certeza, outros virão,
desde dirigentes de movimento popular, estudantil e
sindical a Deputados Estaduais e Vereadores.
Hoje, para nós, o importante é fortalecer a única alternativa de esquerda no País para formar uma
verdadeira oposição ao Governo Lula, uma vez que
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os outros setores que se postulam de oposição ao
Governo – PFL, PSDB – não têm moral para se taxarem de oposição. Aliás, foram eles os causadores
da crise que estamos atravessando, quando, durante
o Governo Fernando Henrique Cardoso, privatizaram
70% do patrimônio nacional, atacaram servidores e
aposentados.
Portanto, o Governo de Lula hoje representa a
nova Direita do País. No PT ainda há bravos companheiros que respeitamos profundamente.
Tenho certeza de que, com o passar do tempo,
muitos desses companheiros perceberão que Lula é
hoje o verdadeiro representante do Fundo Monetário
Internacional no País, o representante de sua política
nefasta para a população brasileira, política que privilegia a retirada de dinheiro da saúde, da educação, da
reforma agrária, de nossas universidades, do salário
dos servidores e dos aposentados para pagar juros
abusivos aos banqueiros.
Nós, do P-SOL, queremos recepcionar esses
companheiros, tendo a certeza de que outros companheiros que vierem também serão muito bem recebidos pelo nosso partido, porque são companheiros de
luta fundamentais para fortalecer o Partido Socialismo
e Liberdade.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, solidarizo-me neste instante com todos os
Prefeitos que se encontram nesta Casa, no movimento
de justa defesa dos interesses maiores dos seus Municípios, reivindicando melhores condições para bem
gerir os destinos dos seus Municípios.
Não é admissível que o Governo Federal continue
concentrando todos os recursos no âmbito da União,
fazendo com que os Municípios ﬁquem de pires na
mão, mendigando recursos, sem conseguir o mínimo
para fazer face à folha de pagamento, como aconteceu neste mês, com a queda assustadora do Fundo
de Participação dos Municípios – FPM.
Alguns Municípios enfrentam sérios problemas
na área do pagamento do INSS, sem poder dispor da
CND para ﬁrmar convênios com o Estado, a União.
A União deveria ter complacência e parcelar essas
dívidas, promover seu melhor equacionamento junto
ao INSS. Quanto aos precatórios, os Municípios não
encontram saída para realizar os pagamentos. E há
diversas dívidas e obrigações dos Municípios que
precisam ser renegociadas. Se o Governo Federal
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desconcentrar esses recursos, os Municípios terão a
oportunidade de resolver seus problemas.
Por isso, Sr. Presidente, é importante que o Governo atenda às reivindicações dos Municípios brasileiros, com a marcha de todos os Prefeitos do Brasil
realizada hoje em Brasília.
Faço repercutir o que está acontecendo, por exemplo, no Vale do São Francisco. O Bispo de Barra, importante Município daquela região, está em greve de
fome contra o Projeto de Transposição de Águas do
Rio São Francisco.
Trata -se de um projeto absurdo, que não encontra nenhuma ressonância no Vale do São Francisco
e nenhum apoio por parte dos Municípios ribeirinhos
de vários Estados. É um projeto megalomaníaco – 4,5
bilhões de reais –, que não atende aos interesses do
Vale do São Francisco. Portanto, o Governo Federal
precisa repensá-lo.
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Portanto, solidarizo-me com o Bispo da Diocese
de Barra, no Estado da Bahia, pela greve de fome que
iniciou em protesto a esse projeto.
Sr. Presidente, solicito seja transcrito nos Anais
desta Casa o artigo Transposição: uma análise de controvérsias, do Sr. Theophilo Ottoni Filho, engenheiro que
hoje fez uma análise de controvérsias sobre a transposição. Ele é professor do Departamento de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. São vozes que
se levantam contra o Projeto de Transposição do Rio
São Francisco. Portanto, essa matéria não pode entrar
na pauta do Governo Federal, porque não encontra
ressonância nos Estados e nos Municípios, que mais
precisam de investimentos em atividades que venham
a minimizar as diﬁculdades por que passam.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a
palavra para fazer uma Comunicação de Liderança,
pelo PV.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ouvintes e telespectadores do sistema Câmara de Comunicação, venho hoje à tribuna cumprir o
imperativo do dever de consciência. Acabo de chegar
de São Luís, Capital do Maranhão, Estado onde fui
eleito e onde nasci. Quero denunciar a esta Casa e à
Nação o que vem sendo feito contra o Vice-Governador
do Estado do Maranhão, Jurandir Filho.
Não quero entrar em detalhes sobre os motivos
que determinam a forma de agir do Governador José
Reinaldo, que foi Vice-Governador da Governadora Roseana e, aliás, elegeu-se prometendo dar seguimento
às obras iniciadas no Governo Roseana. José Reinaldo,
à época, dispunha da estrutura de Vice-Governador,
com gabinete, apoio técnico e jurídico, para que pudesse estar à altura do cargo para o qual foi eleito.
Pois bem, o agora Governador José Reinaldo,
por intrigas pessoais, por motivos menores e mesquinhos, não só resolveu acabar com a estrutura do
Vice-Governador – inclusive demitiu uma servidora
gestante –, como também exigiu que os seguranças
pessoais do Vice-Governador fossem trocados e indicados por ele.
Ora, Sr. Presidente, o Vice-Governador tem direito a segurança pessoal. Não cabe ao Governador
escolher quem vai cuidar da segurança do Vice-Governador. Recentemente, no Município de Vitorino Freire,
o Governador, ao lado de outros representantes parlamentares, estava acompanhado do ex-Prefeito Zé
Vieira, do Município de Bacabal. Zé Vieira foi denunciado pelo Deputado César Bandeira, que aqui está,
como corrupto e pistoleiro. Vejam bem, no momento
em que o Governador retira a segurança pessoal do
Vice-Governador, ele sobe no palanque, com uma secretaria nomeada, só para dar um cargo ao ex-Prefeito
Zé Vieira, acusado de ser pistoleiro e inimigo político
de Jura Filho, do Município de Bacabal.
Então, faço essa denúncia e solicito a esta Casa
que tome providências, a ﬁm de que a Polícia Federal
dê garantia de vida ao Vice-Governador Jura Filho.
Se o Vice-Governador do Maranhão sofrer qualquer tipo de agressão ou até mesmo for assassinado,
o responsável será o Governador José Reinaldo, que,
por picuinhas domésticas, resolveu retirar e indicar a
segurança do Vice-Governador, que tem como inimigo
pessoal um pistoleiro corrupto.
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Era o que eu gostaria de ressaltar e deixar registrado nos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – O registro de V.Exa. foi feito. Tudo o que for necessário e
possível fazer, a Casa fará, em atenção ao seu pronunciamento.
O SR. PAULO FEIJÓ – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna deste honrado Parlamento declarar o voto que darei, na eleição que se realiza
amanhã, para a Presidência da Câmara Federal, em
favor do nobre colega Deputado José Thomaz Nonô,
do PFL de Alagoas, neste instante em que se busca
deﬁnir posições, em conformidade com o compromisso que mantenho de seguir uma linha de coerência
política permanente, como referência e orientação de
meu mandato.
Entendemos, Sr. Presidente, que se trata de um
Parlamentar honrado, com uma longa trajetória e experiência de 23 anos de Legislativo, que tem a capacidade de assegurar, no comando do Parlamento, a
necessária independência na condução dos destinos
desta Casa de leis sem, ao mesmo tempo, distanciarse do ponto de equilíbrio preciso no relacionamento
com o Poder Executivo.
É justamente na capacidade de articulação política do Deputado José Thomaz Nonô que reside,
acredito, a maior das virtudes dessa candidatura posta, em que pode enxergar as qualidades necessárias
para a administração da Câmara Federal, neste momento de grave crise, de imenso prejuízo imposto à
percepção, pela sociedade brasileira, da imagem do
Congresso Nacional.
Tal gravidade se encontra cristalizada pela opinião pública e demanda a eleição, destacamos, de um
Deputado que represente independência e que possibilite, de forma inquestionável, a aplicação do rigor na
apresentação de uma agenda positiva, demonstrando
ao povo brasileiro que os Parlamentares se apenam da
ausência do debate nacional de matérias de relevo e
que, portanto, não se furtam de tomar iniciativa nessa
direção, pelo contrário, assumem esse compromisso,
defendem essa bandeira.
Penso que a grande missão do novo Presidente da Câmara Federal vai justamente ao encontro do
anseio popular de entender melhor todo o escândalo
que envolve o Governo Federal na compra de apoio,
segundo denúncias existentes e em processo de apuração, para formação de base de sustentação no Con-
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gresso Nacional, o chamado mensalão. As pessoas,
em todos os lugares do Brasil, desejam transparência
nas investigações ora em curso e, ao mesmo tempo,
assinalam que a Câmara Federal deve melhor se explicar, como forma de melhorar a imagem vigente, hoje
a pior possível.
Estou em meu terceiro mandato parlamentar, e
como político correto, ciente de meus deveres para com
o exercício da representação popular a mim conferida
pelo voto de mais de 100 mil habitantes de Municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, lamento
profundamente que o Congresso Nacional tenha hoje
tamanho desgaste para administrar e exijo que essa
condição se reverta, o quanto antes, por resultado de
um trabalho continuado de aproximação com a opinião pública.
É preciso expor à sociedade brasileira que o
Parlamento é uma das mais importantes instituições
democráticas deste País, que merece respeito e de
onde pode emanar conﬁança, no instante em que se
rompe com o atual ciclo de escândalos, tendo como
referência maior a ética e a responsabilidade para com
a adoção de um cronograma de trabalhos que enterre
de vez o atual quadro de imobilismo.
É muito triste para nós, Parlamentares, que temos
a preocupação de exercer nosso mandato do modo
mais transparente possível, ter que assistir ao Congresso Nacional envolvido em uma das suas piores crises
políticas, por força, principalmente, da intervenção de
operadores políticos do Governo Federal, feita de forma irresponsável, desrespeitando, acima de tudo, a
independência entre os Poderes.
Tem este pronunciamento a ﬁnalidade de reiterar
meu voto na chapa presidida por José Thomaz Nonô,
do PFL de Alagoas, pelo que representa, neste momento, de renovação e de seriedade, acima de qualquer
suspeita, estando este Parlamentar conﬁante em ser
possível, com sua ascensão ao comando da Câmara, o surgir de novo panorama que benefícios traga
não apenas aos legisladores aqui presentes, mas à
população brasileira, à nossa Nação, que deseja ver
este Poder tendo sua autonomia e independência asseguradas.
No término desta breve exposição, enfatizo minha posição de voto em favor de José Thomaz Nonô,
do PFL de Alagoas, ao mesmo tempo em que desejo
que possa o Congresso Nacional superar toda esta
crise e conduzir, com a legitimidade pelo povo instituída, o debate nacional pela construção de um País
mais justo, com melhor qualidade de vida para todos
e plenamente dedicado ao desenvolvimento social e
econômico.
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para comunicar que o PSDB, hoje,
em reunião de sua bancada, resolveu também, por
unanimidade, fechar questão em favor do Deputado
José Thomaz Nonô.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, para que ﬁque registrado nos Anais desta
Casa, desejo ler artigo publicado pelo amigo, teólogo
e ﬁlósofo Leonardo Boff.
Devo dizer que, no meu entendimento, Leonardo
Boff é um dos teólogos e ﬁlósofos mais eminentes do
cristianismo no mundo. Publicou ele este texto em que
há muita sabedoria:
“Tudo que é sadio pode ﬁcar doente. A
parte sadia pode curar a parte doente. Saúde,
sabem-no seus operadores, não é a ausência
de danos, inerentes à condição humana. É a
força de viver com esses danos e ainda crescer
humanamente com eles. Esta perspectiva vale
para a crise que atingiu o PT e toda a classe
política. A doença da corrupção é ocasião de
melhorar a democracia e a política em todos
os partidos.
Esta leitura não desculpa dos erros cometidos, mas denuncia o moralismo que faz
desses erros doença terminal. Por protesto
que mascara o moralismo, muitos tendem
a abandonar o partido. Com isso agravam a
dispersão das forças de esquerda que ﬁcam
enfraquecidas como alternativa às forças conservadoras que construíram o país desigual
e injusto que herdamos. Estas aproveitam a
atual crise que tem origem no PT para poderem voltar e continuar a fazer o que sempre
ﬁzeram. Quero apresentar alguns argumentos
em favor da permanência no PT.
É aconselhável ﬁcar no PT porque através
dele um ﬁlho do caos social e representante
dos movimentos sociais populares chegou à
Presidência depois de séculos de exclusão e
marginalização das classes populares. Lula
tem a cara do povo e se fez depositário de
suas esperanças.
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele
representa a ruptura do poder político que
sempre dominou na história brasileira, organizando o Estado e gerenciando o Governo
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em benefício das elites econômicas, sociais
e intelectuais.
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele fez
avançar a democracia com qualidade social e
emancipatória. A Bolsa Família, o microcrédito, o crédito consignado, o apoio à agricultura
familiar e outras iniciativas beneﬁciam milhões
de pessoas. Isso vai além das políticas meramente compensatórias, o que faz a diferença
da macroeconomia do Governo anterior. Com
o PT no Governo serão mais ampliadas.
É aconselhável ﬁcar no PT porque ele
representa o espaço no qual os ausentes da
história se fazem presentes, e os injustamente
emudecidos aprendem a discutir os problemas
do Brasil e do mundo. Sob o Governo Lula há
diálogo com os movimentos sociais e não são
criminalizados.
É aconselhável ﬁcar no PT porque o partido é mais que instrumento de um projeto alternativo de Brasil pois encarna uma história
de resistência e de luta construída durante 25
anos, gerando sentimento de pertença coletivo e verdadeira comunidade de destino, com
valores políticos novos e ampla participação
de estratos antes excluídos.
É aconselhável ﬁcar no PT em ﬁdelidade e lealdade aos milhões de simpatizantes e
milhares de militantes que, apesar dos erros
cometidos pelo grupo dirigente, continuam
acreditando nos ideais generosos do PT e alimentando a esperança de que tudo é resgatável e ocasião de aprendizado. O PT é uma
construção do povo conscientizado.
É aconselhável ﬁcar no PT para ajudá-lo
a sanar suas feridas, refundá-lo se for preciso, para que realize a segunda abolição, da
pobreza e da miséria, com políticas mais inclusivas, e conferir um caráter mais social e
ético à democracia.
É aconselhável ﬁcar no PT para reforçar
as esquerdas mundiais, dispersas e confusas
face às artimanhas sempre ﬂexíveis dos donos
do poder mundial, para que possam resistir
e manter a esperança de que outro mundo é
possível”.
Parabéns, Leonardo, por esta sua carta pública,
que nos anima e nos enche de esperança.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Agradecemos ao Deputado Nilson Mourão o brilhante pronunciamento.
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O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registramos nossos votos de
pesar pelo falecimento, no último domingo, do ex-Deputado Estadual e ex-Vereador Erondy Silvério
Parlamentar com trajetória brilhante, com plenas
realizações e reconhecimento público, Silvério faleceu
aos 82 anos, após sofrer um traumatismo craniano por
conta de uma queda.
Seu falecimento deixa um profundo sentimento de perda entre os que tiveram a oportunidade de
partilhar de sua amizade e aprenderam a admirar seu
espírito público.
Eleito Vereador pela primeira vez em 1958, Erondy
Silvério foi um dos paranaenses com mais mandatos
obtidos, tendo sido eleito 7 vezes Deputado Estadual e
ocupado cargos de destaque no cenário político, além
de ter espaço importante no meio esportivo.
Empresário do transporte coletivo, Silvério presidiu a Câmara Municipal de Curitiba durante 4 anos
na década de 60.
Tornou-se um dos pioneiros do transporte coletivo de Curitiba quando participou do plano do então
Prefeito de Capital Ney Braga, em 1954, de entregar
o transporte público a empresas que se responsabilizassem pelos ônibus.
Erondy foi, ainda, Prefeito interino por 3 vezes e,
em 1968, passou a presidir a Assembléia Legislativa,
posto em que permaneceu por 1 ano.
Depois disso entrou na vida pública ao eleger-se
Vereador, cargo que ocupou até 1966.
Logo em seguida, elegeu-se Deputado Estadual
e exerceu a função até 1994.
Nesse ano, perdeu a eleição e decidiu abandonar
a carreira política, queixando-se de que as campanhas
se haviam tornado excessivamente caras, demonstrando um sentimento premonitório em relação a situação
de grave crise de credibilidade que vivemos hoje, por
conta das irregularidades praticadas por partidos e
candidatos na arrecadação de recursos de campanha.
Vejam-se as propostas que estamos discutindo para
reduzir os custos de campanha, através da proibição
de showmícios e distribuição de brindes.
Durante sua vida parlamentar, ﬁcou conhecido
como um dos principais articuladores dos bastidores
da política paranaense.
Sua postura independente, sempre voltada para
o interesse público e a dedicação à promoção social
e do bem comum, fez com que ele angariasse ami-
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zade e reconhecimento perante toda a população paranaense.
Por tudo isso, não poderíamos deixar de registrar nossos sentimentos de tristeza e pesar por essa
grave perda que sofre o cenário político de nosso Estado, causando grande dor entre amigos, familiares e
todos aqueles que puderam ter o privilégio de partilhar do companheirismo e do humanismo desse que
foi, sem dúvida, uma das grandes ﬁguras de nossa
história recente.
Aqui ﬁca, então, nossa homenagem a Erondy
Silvério, que deixa um exemplo de vida digna, voltada
para promover a justiça e dar a todos a dignidade com
que sonhamos para nós e nossos ﬁlhos.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero considerar como se fosse meu
o Manifesto Municipalista, apresentado hoje por centenas de Prefeitos que visitam Brasília e trazem mais
uma vez justas reivindicações. O Deputado Júlio Cesar
testemunhou esse ato.
Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a
transcrição deste documento nos Anais da Casa e sua
devida divulgação, porque a causa dos Prefeitos é uma
causa do Brasil. Não se trata de causa isolada, mas
fundamental, que esta Casa pode resolver votando o
aumento do FPM, a municipalização do ITR, enﬁm,
engajando-se na causa do municipalismo.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
Manifesto Municipalista
O movimento municipalista brasileiro, representado pela diretoria da Confederação Nacional de Municípios, pelos presidentes das entidades estaduais
de Municípios e por cerca de 1.000 prefeitos, reunidos
em Brasília nesse dia 27 de setembro vem por meio
deste exigir um compromisso claro e deﬁnitivo dos
Senadores, Deputados Federais, líderes partidários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos
candidatos à presidência da Câmara, enﬁm do Congresso Nacional e do Governo Federal com a causa
municipalista.
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Há mais de dois anos esperamos pela votação
do dispositivo da reforma tributária que garante um
pequeno, porém importante, alívio para as ﬁnanças
municipais – o aumento de 1% no FPM, o limite de
gasto com precatórios e a regulamentação do ITR. A
mais tempo ainda aguardamos a votação da regulamentação da Emenda Constitucional Nº 29/2003, que
vincula os recursos da saúde, o projeto que isenta de
IPI as máquinas e equipamentos adquiridos pelas prefeituras, da transferência da cobrança da dívida ativa
pelo sistema ﬁnanceiro e o parcelamento das dívidas
com o INSS.
No início deste ano, durante nossa marcha, recebemos o compromisso do então presidente da Câmara dos Deputados, de que o aumento do FPM seria
colocado em votação, com ou sem acordo sobre uma
reforma tributária completa. Desde então a PEC está
na ordem do dia, mas não é votada.
Em seguida, o Governo Federal e os governadores entraram em campo pedindo mais um tempo para
fechar o acordo necessário à aprovação da reforma
tributária. O tempo passou, e o que vimos é que nem
Governo Federal nem governadores parecem realmente dispostos a fazer uma verdadeira reforma tributária.
Nosso prazo se esgotou! E a Câmara dos Deputados
não votou por quê? Onde está a autonomia do poder
legislativo?
O Governo Federal defende uma política econômica que, a pretexto de combater inﬂação e reduzir a
dívida ﬁnanceira, esquece da mais importante de todas as dívidas, a dívida social. Não estamos pregando
a irresponsabilidade ﬁscal, muito pelo contrário, mas
queremos que a responsabilidade ﬁscal esteja a serviço da população.
Não é possível conviver, como estamos convivendo, com um superávit primário de 5,16% do PIB,
que exige enormes sacrifícios de todas as esferas
governamentais e não cobre sequer o custo dos juros
da dívida. Não adianta o setor público economizar R$
97 bilhões, como ocorreu nos últimos 12 meses, se a
taxa Selic continua nas alturas e faz com que o custo
– apenas os juros – Da dívida ultrapasse os R$ 150
bilhões neste ano.
Estamos cansados de promessas e boas intenções. Queremos respostas claras à nossa pauta de
reivindicações, começando pelo aumento de 1% do
FPM. Ele custará apenas R$ 1,5 bilhão aos cofres
federais, o equivale a apenas dois dias úteis de juros
da dívida pública.
Por isso, estamos propondo aqui uma espécie
de parceria com o Congresso. Em vez de cada parlamentar e cada prefeito ﬁcar olhando para seu próprio umbigo, muitas vezes mendigando a liberação
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do dinheirinho de uma emenda do Orçamento aqui e
outra ali, vamos lutar juntos por um novo sistema que
beneﬁcie a todos.
Agora, por exemplo, o governo está sinalizando
com a liberação de R$ 500 milhões para emendas. Isso
já ocorreu em anos anteriores. Em 2004, por exemplo,
o governo chegou a empenhar R$ 650 milhões como
parte de suas promessas, mas em dezembro, quando
todos já tinham esquecido de sua promessa, deixou
pago apenas R$ 150 milhões e cancelou o restante.
É por isso que, além de reivindicar nosso aumento
do FPM, estamos propondo uma nova sistemática de
rateio dos recursos destinados às emendas parlamentares. Aos parlamentares, não pode mais interessar
esse jogo de faz-de-conta, no qual o governo aceita a
inclusão dos valores no Orçamento e depois bloqueie
tudo. Aos prefeitos também não interessa essa situação de apadrinhamento político, de troca-troca, que
deixa a maioria dos municípios reféns do jogo político.
Queremos o repasse direto dos cerca de R$ 2,8 bilhões
previstos para as emendas para todos os municípios
pelos mesmos critérios do FPM. Isto é dar transparência na gestão dos recursos públicos.
Os prefeitos também reivindicam do próximo presidente da Câmara a criação de um espaço institucional no qual os assuntos de interesse dos municípios
possam ser tratados. Hoje a maior parte dos programas
federais e estaduais são colocados em prática através
de parcerias com as prefeituras. Por isso, propomos
duas iniciativas: a criação na Câmara de uma Comissão de Assuntos Municipais, a exemplo do Senado,
e a abertura de pelo menos uma reunião mensal da
mesa da Câmara com as lideranças partidárias à participação das lideranças dos municípios.
Alertamos que a votação do 1% do FPM deve ser
imediata, pois o repasse deve ocorrer em dezembro;
caso o projeto não seja apreciado imediatamente os
municípios arcarão com um prejuízo de mais R$ 1,5
bilhão a exemplo do ano passado.
Por ﬁm, para pressionar a votação na Câmara
dos projetos de interesse dos municípios, propomos
três linhas de ação aos Deputados:
1) um esforço concentrado para votar as
MP que estão trancando a pauta, quer para
aprová-las quer para derrubá-las;
2) mudança do horário de funcionamento
das CPI, se necessário, para deixar as terças e quartas-feiras livres para as votações
em plenário; e
3) trancar a pauta de votações até a votação dos projetos de interesse dos municípios.
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Brasília, 27 de setembro de 2005.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na última semana, realizou-se em nosso Estado reunião que consideramos das mais inoportunas, com a
presença de representantes de várias comunidades
indígenas, capitaneadas pelo Conselho Indigenista
Missionário (CIMI) e por alguns segmentos do Governo que infelizmente estão na contramão da história.
Percebe-se isso exatamente em função do que chamamos de antipatriotismo.
Vivemos na Região Norte do País, na região
amazônica, extremamente sensível e cujos valores e
importância geopolítica e geoestratégica deveriam ser
conhecidos com mais minudência de detalhes pela sociedade brasileira – começando por esta Casa legislativa, que representa o povo brasileiro –, em função do
que representa como cobiça internacional.
E lógico que aquele encontro, realizado na Comunidade do Maturuca, para comemorar a demarcação
em área contínua da Raposa Serra do Sol, demonstra
a insensibilidade do Governo, até porque a questão
ainda está sub judice.
Vários Parlamentares desta Casa, vários formadores de opinião, como o que está à minha frente,
meu colega e amigo Fernando Gabeira, conheceram
na essência a importância daquela região, não como
gueto, mas como o anúncio de um conﬂito entre brancos e índios. Mais do que isso: a região é riquíssima,
com imenso potencial de exploração mineral e agrícola
para se incorporar ao desenvolvimento do País.
Diria que aquela manifestação foi intempestiva
– e a condenamos pela forma e pela essência – e um
desserviço ao nosso País.
Não é justo que uma região com grande dimensão e potencialidade, com convivência pacíﬁca e harmoniosa entre brancos e índios, torne-se um instrumento negativo pela prática de alguns segmentos do
Governo, como o Ministério da Reforma Agrária e o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
capitaneados pela FUNAI. Diga-se de passagem, 3
órgãos, que na verdade, só têm causado problemas
ao Governo do Presidente Lula.
Aqui ﬁca o nosso protesto, a nossa reprovação
e, acima de tudo, o nosso alerta para a grave crise
que poderá realmente estabelecer-se naquela região
fronteiriça do País.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

47162

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V.Exa., na forma do Regimento Interno, que, após a
comunicação do Deputado Júlio Cesar, conceda-me
a palavra pela Liderança da Minoria.
O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JÚLIO CESAR (PFL – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, endosso o pedido de transcrição nos Anais da
Casa, como sugerido pelo Deputado Beto Albuquerque, do Manifesto dos Prefeitos do Brasil.
Também quero fazer grave denúncia sobre o
Governo, que não tem registrado em tempo no SIAFI, nem no site da Receita Federal, nem no site da
Secretaria do Tesouro Nacional a arrecadação dos
tributos federais.
O SIAFI é on-line. Quando alguém paga um
tributo, automaticamente vai para a conta do Tesouro e é classiﬁcado de acordo com o seu código: IPI,
Imposto de Renda. Acontece que nem no SIAFI, que
é on-line, os dados estão atualizados. Mas o Tesouro
e o Banco do Brasil pagam. Como é que se paga o
percentual de 22,5% para os Municípios e de 21,5%
para os Estados sem que se tenha conhecimento do
montante arrecadado?
Passei o dia de hoje pesquisando no site do SIAFI: do IPI, que arrecada cerca de 2 bilhões por mês,
só temos 500 milhões até o dia 27 deste mês. Faltam
apenas 3 dias para terminar o mês de setembro. Do
Imposto de Renda, que arrecada de 9 a 10 bilhões por
mês, só 1,5 bilhão no SIAFI. E o pior, Sr. Presidente:
na Receita Federal não tem nada. Na Secretaria do
Tesouro Nacional, há 2 meses o lançamento não é
atualizado. Por isso, cresce muito velozmente a desconﬁança de todos nós, principalmente dos Prefeitos,
de que não está havendo transferência.
Não posso conceber que a cota do dia 10 de
setembro seja 14 vezes maior do que a do dia 19. Ou
seja, uma representa 7% da outra. Quando se vai procurar quanto arrecadou, não se encontra.
Espero que realmente os dados sejam transparentes, para que esta Casa possa acompanhar a
arrecadação dos tributos, de que a União é apenas
sócia majoritária.
Também quero fazer outro registro, a respeito da
reforma tributária. Já disse e quero repetir que na semana passada participei de reunião da CNI em que os
empresários apresentaram uma agenda mínima para
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a governabilidade do País. E dela constam as reformas tributária, política e do Estado. Mas, pelo que me
disseram os empresários, o Governo não têm mais interesse na reforma tributária porque aumenta a carga
tributária em cima do contribuinte.
Conversei com o Ministro do Planejamento. Parece que S.Exa. não tem interesse em votar o 1% dos
Municípios.
Sr. Presidente, não vejo outra saída senão o destaque de minha autoria que recebeu o apoio dos Srs.
Líderes. Vamos destrancar a pauta da Câmara, votar
a reforma, fatiar e aprovar o 1% prometido há 2 anos
para os Municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Antes de
conceder a palavra aos Deputados inscritos, concedo
a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, para
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. S.Exa.
terá até 7 minutos para sua manifestação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, estamos nos aproximando de uma eleição atípica: vamos
escolher amanhã um Presidente para a Câmara dos
Deputados, vamos escolher um Parlamentar para corrigir nosso erro cometido em fevereiro.
O grande economista político, acadêmico, homem público John Kenneth Galbraith diz em seu livro
A Life in Our Times – Uma Vida em Nossos Tempos,
se não me falha a memória –, que cometer erros é salutar. É evidente que cometer erros é salutar quando
se aprende com os erros e quando não se cometem
erros velhos.
Tivemos na Câmara dos Deputados um Presidente muito jovem, o Deputado Luis Eduardo Magalhães,
meu companheiro, com o qual tive a honra de conviver.
S.Exa. sempre dizia: “José,” – chamava os companheiros sempre por nomes diferentes, o primeiro nome, por
exemplo – “eu não me incomodo de cometer erros novos, eu não quero é repetir os velhos erros”.
Na quinta-feira, eu falei aqui aos companheiros
e companheiras trazendo a mesma preocupação. Não
vamos cometer erros velhos.
Teremos agora uma eleição que não será a eleição de um Presidente da Câmara dos 513 eleitores.
Será a eleição do Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, a eleição do Presidente da Câmara
dos Deputados do povo do Brasil, a eleição do Presidente da Casa do Povo do Brasil.
Não podemos descuidar. Temos de mirar primeiro
não os nomes, mas o perﬁl, que será fundamental. O
que mais necessitamos e queremos neste momento?
Alguém que ajude a recuperar a nossa imagem junto à
opinião pública. Alguém que tenha compromisso com
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a investigação dos escândalos que se sucedem. Para
não só punir os Deputados que foram corrompidos
pelo Governo, mas investigar as causas dessa safra
de corrupção que aí está.
Um dos jornais mais conceituados do mundo, o
Financial Times, publicou hoje matéria dizendo que
o Governo brasileiro tem resistido por 4 meses a uma
onda de escândalos – e eu completo: nunca vista na
nossa história. Diz que o Governo amanhã vai enfrentar um novo desaﬁo com a eleição do Presidente da
Câmara. Aﬁrma também que o destino do Governo
pode estar ligado a isso. Observem, companheiros e
companheiras, é como se dissesse que para os delinqüentes estarem tranqüilos é necessário que se eleja
um amigo do Governo para a Presidência.
Não, não há necessidade de eleger amigos do
Governo. Eu tenho de dizer com clareza que o candidato do Governo é um homem honrado, é um homem
de bem. Mas não há necessidade de ter Presidente
ligado a Governo para ter algum tipo de estabilidade.
Os candidatos, em sua maioria, têm envergadura para
representar a Casa e assegurar, sobretudo, a independência da Casa.
Sou muito amigo do Presidente do Senado da
República e do Congresso Nacional, Senador Renan
Calheiros. Contudo, não é adequada a intervenção
do Presidente do Congresso Nacional na escolha do
Presidente da Câmara. Não quero votar no candidato
de Renan Calheiros. Não quero transformar a Câmara
em um anexo do Senado. Meu amigo Renan Calheiros
errou ao se envolver na eleição da Presidência da Câmara. Errou porque dividiu seu partido; errou porque
se intrometeu onde não se devia intrometer.
Temos de escolher o Presidente do Congresso
Nacional do povo brasileiro aqui dentro, entre nós. Escolher alguém que assegure a investigação de tudo;
escolher alguém que se comprometa com a imagem
da Casa; escolher alguém que respeite os outros Poderes. Não podemos entrar em aventuras, permitir
que a cilada do segundo turno nos leve a uma escolha
equivocada. É fundamental que Governo e Oposição
estejam alertas para o que se anuncia.
No Financial Times foi citado um cientista político que não tem crédito, o Sr. David Fleischer, que
é macaco de auditório do PT. Esse senhor debateu
comigo quando da instalação das CPIs do Mensalão
e dos Correios e defendeu a não-criação delas sob
o argumento de que a Polícia Federal iria investigar
tudo. É professor da UnB, mas envergonha a instituição. É presidente da Transparência Brasil, mas não
quer transparência. Quem quer transparência defende
uma Presidência da Câmara independente, que não
dependa de Renan Calheiros nem de Lula. Quer um
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Presidente que dirija a Câmara dos Deputados, que
tenha compromisso com a Casa, com a imagem dos
Deputados, com a liberação dos recursos de forma
normal e não de maneira humilhante como fez o Governo nesta semana.
O Governo Lula, ao anunciar a liberação de 500
milhões nesta semana para comprar votos, deu o sinal à sociedade de que Deputados se compram com
mensalão ou com verbas do Orçamento. Os Deputados e as Deputadas, pelo menos a grande maioria,
não se vendem por mensalão nem por recursos orçamentários.
Amanhã , o Governo sofrerá a sua maior derrota nesta Legislatura. O seu candidato, em que pese a
ser um homem de bem, respeitado, leva no seu DNA
o fato de ser candidato de Lula, de Renan Calheiros,
e de ter sido Líder do Governo e Coordenador Político
da administração que corrompeu o Congresso.
Meus respeitos a todos os candidatos, mas lembrem-se, companheiros e companheiras: amanhã,
vamos votar no futuro do Brasil, no futuro da nossa
Legislatura. A partir daí, poderemos olhar de frente
os nossos eleitores. O Governo do Presidente Lula
está sob suspeita. Precisamos de um Presidente da
Câmara independente, que promova as investigações
com isenção.
Por ﬁm, meus amigos, recomendo aos brasileiros e companheiros que estão me ouvindo que leiam
o artigo de Claudio de Moura Castro publicado na revista Veja esta semana, sobre a necessidade de os
brasileiros mudarem a visão sobre a coisa pública e
sobretudo de modiﬁcarmos a mente, nós, representantes do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. disporá de 10 minutos.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, Sr. Líder da Minoria, Deputado José
Carlos Aleluia, subo a esta tribuna para fazer o bom
debate democrático com V.Exa. Acompanhei com atenção o conjunto de avaliações que fez sobre a importantíssima eleição que será realizada amanhã para a
Presidência da Casa.
Estamos, de maneira muito respeitosa, dialogando com diferentes bancadas e Parlamentares para que
a escolha de amanhã seja soberana e absolutamente
democrática.
Discordo de V.Exa., Deputado José Carlos Aleluia,
quanto aos critérios para a escolha do Presidente da
Casa. Creio que o candidato deve ser isento, republi-
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cano e capaz de garantir o cumprimento do Regimento
Interno, para que os trabalhos tenham prosseguimento,
conforme queremos.
Nobre Deputado José Carlos Aleluia, com toda a
franqueza, quando V.Exa. tenta transmitir uma espécie
de impugnação à candidatura do Deputado Aldo Rebelo, apoiada por mim e por vários Parlamentares, sob o
argumento de que S.Exa. compõe um dos partidos da
base de sustentação política do atual Governo, pergunto-me como justiﬁca a legitimidade do candidato que
apóia, o Deputado José Thomaz Nonô, que foi, antes
de V.Exa., o Líder da Minoria, claramente identiﬁcado
com as posições políticas da Oposição.
Não venho à tribuna impugnar a candidatura do
Deputado Nonô, mas dialogar com V.Exa. e com as
pessoas que acompanham esta sessão. Se queremos
que o critério de isenção seja a absoluta distância do
embate político-partidário que ocorre nesta Casa, teremos de buscar um candidato de Marte. Não posso
concordar com a idéia de que pesa sobre o Deputado
Aldo Rebelo algum problema que não pese sobre o
Deputado José Thomaz Nonô.
Penso o contrário: que o candidato vitorioso, depois de eleito, ao sentar na cadeira da Presidência da
Câmara dos Deputados, terá de cumprir integralmente
o Regimento Interno. Isso vai valer para qualquer situação. Por exemplo: no que se refere às importantes
investigações em curso nesta Casa, não quero prejulgar nem absolver ninguém; defendo a investigação
e a análise republicana de cada situação. Quem se
sentar na cadeira da Presidência da Casa vai conduzir
qualquer sessão com a mesma isenção de qualquer
um de nós.
Pergunto ao nobre Deputado Aleluia: pela sua
lógica, se o Conselho de Ética desta Casa, após o
devido processo legal, respeitado o direito de defesa
do Deputado Roberto Brant, membro do partido de
V.Exa., chegasse à conclusão de que S.Exa. deveria
ter o mandato cassado, teria o Deputado José Thomaz
Nonô, do PFL, condições de conduzir a sessão em que
seria apreciado o pedido de cassação? Diferentemente
de V.Exa., respondo que sim. Tanto V.Exa. quanto eu
podemos presidir a sessão em que será apreciado o
pedido de cassação do mandato de um companheiro
de partido ou de um adversário político. Para isso devemos ter a mesma isenção.
Tenho absoluta convicção de que o Deputado
Aldo Rebelo tem essas características e condições.
Por isso, no bom embate democrático sustentamos os
argumentos que nos levam a defender a candidatura
de “a” ou “b“, constituindo maiorias. Por exemplo: o meu
candidato nas eleições do dia 14 de fevereiro deste
ano foi derrotado porque se constituiu maioria a favor
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de outro Parlamentar que eu não apoiava. Eu apoiava
a candidatura de Luiz Eduardo Greenhalgh. O partido
de V.Exa., por maioria, apoiou Severino Cavalcanti,
que venceu as eleições. Na qualidade de democrata,
preciso reconhecer a legitimidade do resultado.
Se me permite um reparo, Deputado Aleluia,
creio que o professor da UnB, que nem conheço, que
discorda de V.Exa., não pode ser tratado como “macaco de não sei o quê”. Ele pode ter idéias diferentes
das suas, que devem ser respeitadas integralmente.
Assim é a democracia.
Aproveito a oportunidade para pedir-lhe um favor.
Se puder, diga ao Presidente Nacional do PFL, Senador Jorge Bornhausen, que a idéia que tem de que a
atual crise é positiva porque lhe permitirá se ver livre
da raça dos petistas não se encaixa nos conceitos
da democracia. E V.Exa. não deve pensar da mesma
forma. A raça a que S.Exa. se refere é composta por
aqueles que defendem idéias de esquerda, a exemplo
deste Deputado. Talvez o conceito de democracia do
Senador Jorge Bornhausen seja baseado na intolerância de quem quer espaço para defender as idéias
com as quais concorda.
Quero derrotar o Senador Jorge Bornhausen
nas próximas eleições presidenciais, mas S.Exa. tem
o direito de defender suas idéias e de apresentar os
seus candidatos. Espero que o seu partido tenha o
mais absoluto direito de freqüentar qualquer debate
político e democrático neste País.
Precisamos apostar, nobre Líder José Carlos Aleluia, na tolerância democrática. Não podemos apostar
em frases sectárias e autoritárias como a do Senador
Jorge Bornhausen. Espero que S.Exa. venha a público retiﬁcar a que disse e pedir desculpas. Não posso
acreditar que os conceitos de democracia do Presidente
Nacional do PFL sejam tão estreitos.
Nobre Presidente, este Deputado e a bancada do Partido dos Trabalhadores respeitam todos os
candidatos que disputarão a importante eleição de
amanhã. O Deputado Nonô, nosso adversário frontal,
queremos derrotar com respeito, argumentos, idéias
e votos. Respeitamos também os Deputados Francisco Dornelles, Ciro Nogueira, Luiz Antonio Fleury e os
demais candidatos que concorrem à Presidência da
Casa. Estaremos na ﬁrme defesa – pela unanimidade
dos votos da bancada do Partido dos Trabalhadores
– Da candidatura do Deputado Aldo Rebelo. Temos a
convicção – e dizemos isso com humildade e serenidade – de que será a melhor escolha para a Casa.
Esperamos, tão logo seja eleito o novo Presidente, no início da noite de amanhã, seja marcada sessão extraordinária para quinta-feira de manhã, a ﬁm
de fazermos amplo acordo pela votação da emenda
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constitucional que nos possibilitará aprovar a reforma
política até o próximo dia 30 de setembro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
poderia pedir a palavra por ter sido citado, até mesmo
porque o debate é importante para a Casa.
Saúdo S.Exa., o Deputado Henrique Fontana,
por ter aceito o debate.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também não vou pedir a palavra para exigir o direito de
resposta quando o Deputado José Carlos Aleluia citar
o meu nome.
No bom debate, é preciso citar nomes. Não se
pode dizer: “O nobre Deputado tal que disse tal coisa”.
É melhor citar de maneira franca o nome do Deputado
com quem queremos fazer o bom debate das idéias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Esta Presidência cumprimenta os 2 Deputados pelo debate
democrático.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra, por 3 minutos.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no dia 23 de outubro a população
brasileira se manifestará no Referendo do Desarmamento, sobre o qual farei algumas considerações.
A pergunta apresentada não diz respeito ao desarmamento, mas à proibição ou não da comercialização
de armas de fogo e de munição no Brasil. Sabemos que
o porte de armas de fogo já foi proibido pelo Estatuto
do Desarmamento. Apenas em situações especiais
ele é permitido. O desarmamento já é lei, está previsto no Estatuto do Desarmamento. No próximo dia 23
de outubro, nós, brasileiros, vamos apenas dizer se
concordamos com o comércio de armas de fogo no
território brasileiro. E, para tanto, vão ser gastos 700
milhões de reais.
É muito dinheiro, Sr. Presidente. Tanto que daria para reaparelhar muitas corporações policiais que
hoje trabalham de forma precária, sem viaturas nem
armamento adequado. Por que gastar tanto dinheiro
público, se a lei já proíbe o porte de armas de fogo em
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território nacional? O resultado do referendo será inócuo, mas custará muito ao povo brasileiro. O dinheiro
público destinado a tal ﬁm poderia ser aproveitado para
melhorar a área de segurança pública do Brasil. Não
se justiﬁca gastar tanto para não chegar a nenhum
resultado prático.
Explico: se votarmos “sim”, a favor da continuidade
do comércio de armas de fogo, nada mudará porque
o brasileiro não pode comprá-las, pois incorreria em
crime; se, por outro lado, votarmos “não”, as indústrias
fecharão suas portas, o que o próprio Estatuto do Desarmamento já suscita. As indústrias vão continuar fabricando armas, mas para ﬁns de exportação ou para
atender aqueles poucos casos em que se permite o
porte de arma. Serão quantidades ínﬁmas, relativamente ao uso por maior parte da população.
Considero inócuo, portanto, o referendo. Os 700
milhões de reais nele investidos serão jogados fora,
quando poderiam perfeitamente ser aplicados em desenvolvimento social e até em melhoria da segurança pública.
Muito obrigado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, li na edição de ontem do jornal Valor
Econômico entrevista em que a Ministra Dilma Rousseff demonstra que o Governo está mudando de rumo.
Percebe-se mudança completa no posicionamento do
Governo: de agora em diante fará investimentos.
Mas o que mais me chamou a atenção foi o comentário da Ministra sobre a transposição de águas
do Rio São Francisco, que, como já dissemos várias
vezes, signiﬁcará a construção de nova calha, de 400
quilômetros. Ora, já existem cerca de 2.400 quilômetros
prontos e abandonados nas margens do rio. Abandonaram os projetos antigos para investir nessa nova calha,
que terá uso econômico, ou seja, servirá à irrigação.
Há nas margens do rio vários projetos inacabados, à
espera de recursos que há 2 anos não chegam.
Diz a Ministra que o Tribunal de Contas da União
exige autorização para a aprovação do edital de integração da bacia e que, com a certiﬁcação e a outorga
deﬁnitivas, terá início a construção de alguns trechos,
com engenharia do Exército, que não exige licitação.
Ora, a licitação é obrigatória. O Exército não tem
máquinas, conseqüentemente vai fazer licitação. Uma
forma de burlar o processo é criar esse tipo de engodo,
digamos assim, essa transferência da licitação para o
Exército, que sempre procede com dignidade e, sem
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dúvida, abrirá licitação para a escolha da empresa que
construirá o trecho de que ﬁcou encarregado.
Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gravíssimo problema tem feito as populações da região do
Rio São Francisco se levantarem. O Frei Luiz Flávio
Cappio, Bispo de Barra, já percorreu o São Francisco
desde a nascente até a foz, numa peregrinação a favor da revitalização do rio. Populações ribeirinhas há
muito tempo esperam alguma contribuição do Governo nesse sentido.
O Governo usa agora a bonita expressão “transposição de águas”, para a qual já prevê destinação inicial de 4 bilhões de reais. Trata-se de dinheiro jogado
fora, pois não terá nenhuma serventia.
Luiz Flávio Cappio, homem íntegro e respeitado
na região fez esta proclamação, esta proﬁssão de fé:
“Em nome de Jesus Ressuscitado que
vence a morte pela vida plena, faço saber a
todos:
1. De livre e espontânea vontade assumo
o propósito de entregar minha vida pela vida
do Rio São Francisco e de seu povo contra o
Projeto de Transposição, a favor do Projeto da
Revitalização”.
O Bispo Luiz Flávio Cappio iniciou dramática
greve de fome que pode levá-lo à morte e pede encarecidamente ao Governo que respeite a sua decisão,
que será observada até o ﬁm.
Acrescenta:
“5. Caso venha a falecer, gostaria que
meus restos mortais descansassem junto ao
Bom Jesus dos Navegantes, meu eterno irmão e amigo, a quem, com muito amor, doei
toda minha vida, em Barra, minha querida
diocese”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não entendo por que o Governo Federal se opõe aos Estados
da Bahia, de Minas Gerais, Sergipe e Alagoas, insistindo numa obra que não deve ser iniciada. E, se por
acaso for, nunca terá ﬁm porque não resiste à menor
consideração lógica. Até a inteligência menos brilhante entende que a transposição de águas do Rio São
Francisco é um absurdo.
O SR. SILVIO TORRES – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também vou
me referir, a exemplo do que ﬁzeram outros oradores,
ao chamado “escândalo do apito” no futebol.
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A verdade é que, no futebol brasileiro, nada me
surpreende positivamente em relação às habilidades
e à categoria dos nossos jogadores. Por outro lado,
nada me surpreenderá negativamente em relação aos
dirigentes de entidades esportivas deste País, especialmente se tiverem algo a ver com a Confederação
Brasileira de Futebol.
Fui Relator da CPI da CBF/Nike e conheço as entrâncias da administração do futebol brasileiro. Sei que
o que está acontecendo hoje não é sequer a ponta do
iceberg do que se passa na CBF e em determinadas
federações e determinados clubes.
No momento em que o País vive crise provocada
por denúncias de corrupção em todos os segmentos da
sociedade, cujo epicentro é Brasília, os Poderes Executivo e Legislativo, surge esse escândalo no futebol.
Creio ser nova oportunidade para nós, Parlamentares,
não na condição de torcedores, responsabilizarmo-nos
pela ﬁscalização de atividade que se confunde com a
própria cultura nacional, patrimônio dos brasileiros,
utilizada para enriquecer pessoas desonestas e para
servir a interesses pessoais e políticos.
Sr. Presidente, aqui na Câmara dos Deputados
já há iniciativa por parte do Deputado Asdrubal Bentes de coleta de assinaturas para apresentação de
requerimento de instalação de uma CPI para apurar
o caso e as atividades da CBF. Acho que S.Exa. terá
diﬁculdades, como teve no passado o Deputado Aldo
Rebelo, para obter sucesso no requerimento. No entanto, creio que deve persistir.
Também creio que a CPI dos Bingos tem a obrigação de convocar os envolvidos nesse escândalo
porque, por trás da “máﬁa do apito”, com certeza estão
pessoas ligadas aos bingos, uma atividade ilegal.
Da mesma forma, acho que é nossa obrigação,
na condição de membros da Comissão de Turismo e
Desporto da Câmara dos Deputados, requerer o comparecimento dos responsáveis pelo esporte no País
a audiência pública, para prestarem esclarecimentos
sobre esse escândalo. Sr. Presidente, vou requerer
ainda amanhã, se for possível, a presença na referida
Comissão do Presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do
Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, assim como das pessoas envolvidas diretamente com a
“máﬁa do apito”, ou seja, o empresário e o juiz presos,
após serem ﬂagrados em escuta telefônica.
Mais uma vez quero alertar os companheiros da
Câmara dos Deputados para que considerem os graves
fatos que envolvem o futebol brasileiro porque escondem esquema de corrupção que precisa ser mostrado
a toda a sociedade.
Muito obrigado.

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, estão em curso campanhas
publicitárias objetivando a volta dos bingos, idéia que
entendo deva ser rejeitada.
Os emissários dos bingos querem aproveitar a
conturbação reinante no Congresso Nacional para
exercer pressão sobre os Parlamentares. Considero legítimo o direito de reivindicar, mas o retorno das casas
de bingo é inaceitável. O Brasil já convive com grande
número de jogos de azar oﬁciais e não oﬁciais.
Legislar favoravelmente à proposta implica não
apenas a volta dos jogos controlados pela iniciativa
privada ou a abertura de casas de jogos, mas também a legitimação de uma rede de poder permeada
de maﬁosos e de ilegalidades.
Vários argumentos sustentados pelos interessados em explorar as casas de bingo são falaciosos. Os
bingos, como todos os jogos de azar, revelam-se fonte de compulsão. Estimar que um ambiente de jogos
sucessivos, por tempo indeﬁnido, seja uma forma de
lazer para jovens e idosos é subestimar a coerência.
O apoio aos esporte foi insigniﬁcante, um embuste,
de forma a inviabilizar o principal argumento da existência dos bingos.
Os jogos têm sido vistos como panacéia orçamentária. Sou contrário à utilização de jogos de azar
como incentivo ao esporte ou a qualquer área social.
Por isso, manifestei-me recentemente contra a criação
do Timemania para socorrer cartolas do futebol, e de
outro tipo lotérico, ainda em estudo, para o ﬁnanciamento da cultura.
O objetivo desse jogo é compensar os cortes no
Orçamento da Pasta do Esporte com arrecadação lotérica estimada em R$300 milhões anuais. Realmente,
uma grande tentação.
Esses dados são preocupantes, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. Buscar o caminho fácil dos jogos de azar para resolver problemas de gestão pública
e empresarial encerra mais que desvio de função. Cria
modalidade de imposto travestida de lazer. O povo
mais uma vez paga a conta.
Pesquisas sérias mostram os efeitos da inﬂuência
do jogo de azar sobre as pessoas. Chega mesmo a
arrefecer o ânimo pelos caminhos normais de sucesso,
como o trabalho e o estudo. No Brasil de tantas carências, o apelo desses jogos deve causar malefícios
ainda maiores.
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É preciso ter prudência. Que os jogos sejam tratados como tal, não como salvadores da Pátria.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
homenagear a memória de uma alagoana que faria
hoje 100 anos de idade. Trata-se da Dra. Nise da Silveira, nascida em Maceió, formada em Medicina na
Bahia e que no Rio de Janeiro se transformou numa
das maiores psiquiatras do Brasil.
A Dra. Nise da Silveira, inﬂuenciada pelo psicólogo Jung, acabou trazendo para o Brasil nova técnica
que permitiu aos doentes mentais se expressarem esteticamente. E ela descobriu talentos extraordinários
com a sua dedicação.
Queria apenas registrar o transcurso do centenário dessa brasileira que foi presa durante o Estado
Novo, no período do Governo Getúlio Vargas, cuja extraordinária vida é apresentada em museu instalado
no Rio de Janeiro, a Casa das Palmeiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo a palavra ao Deputado Neucimar Fraga. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Isaías Silvestre.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra à Deputada Luciana Genro.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Feijó.
(Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Max Rosenmann.
(Pausa.) Ausente.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, em nome do Prefeito Avelino Menegolla,
de Xanxerê, saúdo os Prefeitos dos seguintes Municípios de Santa Catarina, aqui presentes: Presidente
Castelo Branco; Urubici; Passos Maia; Ponte Serrada;
Ouro Verde; Abelardo Luz.
Saúdo também os Vereadores de Urubici, bem
como os Prefeitos e Vereadores de Santa Catarina
presentes à Marcha dos Prefeitos.
Participei do encontro dos Prefeitos realizado no
Auditório Petrônio Portela, do Senado Federal, e ouvi
atentamente o discurso do Senador Renan Calheiros,
Presidente do Congresso Nacional.
Sinceramente espero que não se repita neste ano
o que ocorreu no ano passado. Disse ao Presidente da
Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski,
que os Prefeitos devem estar aqui no dia em que os
projetos que lhes interessam estiverem pautados.
O discurso do Presidente do Senado, Renan
Calheiros, foi brilhante. Mas a minha preocupação é
de que não se trate de mais um discurso, como tantos
outros. Os Prefeitos e os habitantes dos Municípios
não podem ser enganados. Todos sabemos que, na
disputa eleitoral, é aos Prefeitos que se acorrem em
busca de apoio.
Sr. Presidente, enquanto não houver descentralização de receitas; enquanto os Municípios não
forem fortalecidos; enquanto a partilha dos recursos
públicos for injusta, não diminuiremos as desigualdades sociais.
Espero que os Prefeitos não realizem em vão mais
uma marcha a Brasília. Amanhã, o Ministro Antonio Palocci os receberá. Que S.Exa. honre o compromisso de
apoiar a proposta de aumento, até o ﬁnal deste ano, do
Fundo de Participação dos Municípios, em 1%, embora
só isso não resolva os seus graves problemas.
Há aqueles que criticam a existência de pequenos
Municípios. Mas onde estaria a população dos antigos
distritos, se não tivessem sido emancipados política
e administrativamente? Certamente na periferia das
grandes cidades, em subabitações, sem emprego e
na marginalidade.
Esperamos que os compromissos sejam honrados, que desta vez a matéria seja incluída na pauta
e haja neste plenário quorum suﬁciente para votá-la.
Saberemos, então, quem são os verdadeiros municipalistas e os que fazem apenas discursos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Vai-se
passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Concedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides, pelo PMDB.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, no próximo 13 de outubro, a Paróquia de Nossa Senhora de
Fátima, na Capital cearense, estará comemorando seu
cinqüentenário de instalação em meio a comemorações litúrgicas e a festividades sociais que objetivam
realçar um evento de marcante expressividade para
os fatos de nossa historiograﬁa religiosa.
Ainda recordo com absoluta nitidez aquele marcante acontecimento, que mobilizou autoridades eclesiásticas, a começar por D. Antônio de Almeida Lustosa, então Metropolita da Província Eclesiástica do
Ceará.
Os seus colaboradores diretos, no caso o Monsenhor André Camurça e o Monsenhor José Mourão
Pinheiro, ao lado do Prefeito Municipal, Paulo Cabral
de Araújo, desdobraram-se em providências que objetivavam a concretização de uma obra que se seguia
à peregrinação da Imagem de Fátima por todos os
recantos do território brasileiro.
As estruturas físicas foram aceleradas com doações generosas, partidas dos ﬁéis, em campanhas
meritórias de larga repercussão, o que apressou o
cronograma da construção, acompanhado de perto
pelas autoridades da Igreja e um laicato mobilizado
com empenho e abnegação.
A solenidade inaugural teve a participação de
incomputável massa de fervorosos devotos da Santa
Peregrina, num espetáculo inapagável de aﬁrmação
de sentimentos e de crença arraigados.
Ao Vigário, o então Padre Geraldo Andrade Ponte,
depois guindado ao Monsenhorato e escolhido Bispo
da Diocese de Petrolina e, a seguir, de Patos, na Paraíba, cargo que resignou recentemente para situar-se
na condição honoríﬁca de Bispo Diocesano emérito,
coube a implementação de entidades pias, que congregavam os paroquianos, partícipes em todas as iniciativas ali levadas a efeito.
A idéia do Conselho Paroquial, dentro de concepções que então despontavam em nossa Arquidiocese,
ganhou corpo como órgão incumbido de compartilhar
de decisões relevantes, inclusive de conotação administrativa.
Tive a honra de ser o primeiro Presidente do
novel Conselho, empenhado em colaborar para que o
exercício do vicariato fosse apoiado por leigos, convictos de suas reais responsabilidades como membros
da comunidade paroquial.
Muitos dos que estiveram conosco naquela empreitada pioneira já se acham desfrutando das benesses do Reino de Deus.
A nós compete, neste instante de tantas relembranças, aﬁrmar ao nosso dinâmico Padre Manuel
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Lopes Amorim que continuaremos, mesmo geograﬁcamente distanciados, a dedicar à Igreja de Fátima a
nossa identiﬁcação, prestigiando todas as iniciativas
que visarem ao avigoramento de nossas inquebrantáveis diretrizes cristãs.
As festividades do cinqüentenário revitalizam as
nossas convicções, tornando-as permanentemente
robustecidas para nos conduzir ao bom combate, nos
termos da Carta de São Paulo a Timóteo, defendendo a nossa fé.
Parabéns antecipados à Paróquia de Fátima pelo
transcurso do cinqüentenário de seu fecundo funcionamento na hierarquia da Arquidiocese de Fortaleza.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em recente pesquisa divulgada em
um jornal catarinense no dia 22 de setembro, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) identiﬁcou que
apenas 5,5% da malha rodoviária de Santa Catarina
pode ter seu estado geral considerado ótimo. O restante é dividido entre os critérios bom (27,7%), deﬁciente
(50%) e ruim (16,6%).
Para algumas rodovias, não basta a manutenção.
Precisam ser amplamente reabilitadas e revitalizadas,
já que foram construídas tempos atrás. Para isso, o
Estado necessita de um importe de 48 a 52 milhões
de reais.
Infelizmente, essas rodovias federais impraticáveis geram desgastes e aumento dos custos para as
empresas, uma vez que há maior gasto de combustível
e na manutenção dos veículos. E o aumento dos gastos tira a competitividade dos produtos catarinenses
no mercado externo e nas exportações.
A escassez de investimentos públicos em rodovias desencadeará um grande desastre logístico, pois
sendo assim não há como escoar a produção, impedindo o fomento da economia das regiões, ou seja, o
crescimento econômico torna-se emperrado.
Os tributos recolhidos para a manutenção da malha viária parece não chegar ao destinatário, a displicência do Governo Federal tem sido lamentável com
as estradas catarinenses, justamente por onde escoam
as riquezas produzidas por nossa região.
Indubitavelmente, a Região Sul precisa competir com as demais regiões e nações em condições de
igualdade, principalmente no que tange às exportações.
Por isso, clamamos pela manutenção e conservação
das rodovias.
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Precisamos também ampliar e recuperar nossa
malha rodoviária com a expansão do modal ferroviário.
Registre-se que já apresentei projeto de lei, na última
sexta-feira, visando a inclusão no anexo da lei que
dispõe sobre o Plano Nacional de Viação dos trechos
ferroviários Laguna – Imbituba – Itajaí – Araquari – São
Francisco (Ferrovia Litorânea) e Itajaí – Ponte Alta –
Herval D´Oeste – Chapecó (Ferrovia Leste – Oeste),
tendo em vista uma distribuição modal mais eﬁciente
e um melhor balanceamento da matriz energética do
transporte.
Em razão de todo o exposto é que venho solicitar
especial atenção do Governo Federal, por meio de seus
órgãos responsáveis – DNIT, Ministério dos Transportes
–, para a situação da malha ferroviária brasileira e que
não adiem investimentos neste setor tão importante de
infra-estrutura rodoviária e ferroviária.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
demais Parlamentares, quero, em primeiro lugar, unirme aos Prefeitos que estão em Brasília para fazer justa
solicitação. Esta Casa, a meu ver, tem sido omissa ao
deixar de aprovar a medida provisória que aumenta em
1% o Fundo de Participação dos Municípios.
Pasmem, Srs. Deputados, pois no mês passado
houve sensível redução dos recursos desse Fundo, e
em decorrência disso os munícipes certamente estão
sofrendo.
Farei agora, Sr. Presidente, breve análise sobre
a fase que ora vivemos, de eleição do Presidente da
Casa, na qual há vários candidatos, sejam eles da
Oposição ou do Governo – há candidatos para todo
tipo de escolha.
Conforme têm frisado alguns Parlamentares, é
importante que esta Casa eleja um Presidente independente, que realmente dê credibilidade à instituição
e que tenha a convicção de que não devemos ser submissos ao Poder Executivo e tampouco podemos nos
comportar como um anexo do Senado Federal.
Tenho certeza de que existem candidatos capazes
de representar bem esta Casa. Sugiro a V.Exas. o nome
do Deputado Luiz Antonio Fleury, que com certeza
terá equilíbrio para tal tarefa e adotará posicionamento
coerente, a ﬁm de dar novas diretrizes à Câmara dos
Deputados – não somente aos Parlamentares, mas
ao funcionamento da Casa, que, infelizmente, está
estagnada, parada, omissa.
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Espero que amanhã todos os Parlamentares tenham consciência – e a expressem por meio do voto
– e decidam por um Presidente justo e que reediﬁque
a Câmara dos Deputados, que hoje está destruída;
está em nível mais baixo do que o chão; não tem a
menor credibilidade junto à Nação. Espero que o novo
Presidente restabeleça a credibilidade da Casa e lhe
dê maior visibilidade.
Finalmente , desejo que a imprensa mude a maneira de divulgar o que a Câmara dos Deputados está
fazendo, apesar de, infelizmente, muitas vezes ela ter
razão, porque estamos sendo omissos, estamos com
os braços cruzados. Hoje poderíamos ter limpado a
pauta e estar votando a queda da verticalização, bem
como o projeto de lei do Senador Jorge Bornhausen,
a ﬁm de permitir que as eleições a serem realizadas
em 2006 sejam pelo menos mais amenas com relação
ao abuso do poder econômico – tudo o que estamos
vivendo hoje é decorrente da permissão da lei e da
Justiça, as quais têm tolerado o uso do poder econômico nas eleições.
Sr. Presidente, espero que comecemos as necessárias mudanças nesta Casa, já que somos os portavozes do povo brasileiro, que aqui representamos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pastor Frankembergen, o Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. V.Exa. sabe que é o nosso eterno Senador.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente gostaria de abordar assunto que considero
da maior importância: Salvador, infelizmente, continua
sendo a Capital nacional do desemprego, em que pesem todos os esforços que temos feito para amenizar
esse quadro – a atual Administração, do Prefeito João
Henrique, tem tomado medidas importantes com esse
objetivo.
Na condição de Deputado Federal ﬁlho de Salvador, candidato a Prefeito por 3 vezes, tenho buscado,
junto ao Governo Federal, investimentos para programas que visem reduzir a taxa de desemprego e melhorar a qualidade de vida do povo da cidade.
Em 2003, tive a informação de que o Governo
Federal instalaria na Região Nordeste um novo call
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center do Banco do Brasil. Vários Municípios disputaram a possibilidade de sediar o empreendimento e,
em trabalho conjunto com o Governo do Estado da
Bahia, conseguimos fazer com que o Banco do Brasil
optasse por Salvador.
Depois de muitas idas e vindas, até hoje o call
center não foi instalado, mas eu tenho acompanhado
quase mensalmente a questão junto à Direção Nacional do Banco do Brasil e tenho a expectativa de que
no início de outubro a questão tenha um desfecho
positivo.
Salvador precisa disso. O call center, no auge da
sua implantação, pode ocupar 3 mil novos trabalhadores em Salvador. Trata-se de mão-de-obra semiqualiﬁcada, mas com um padrão de remuneração acima da
média. Com horários ﬂexíveis, o call center emprega
estudantes e pessoas portadoras de necessidades
especiais, entre outros.
O call center do Banco do Brasil é um investimento importante para a cidade de Salvador, que inclusive
se vem especializando na área. Alguns call centers já
estão instalados na cidade, que foi escolhida graças
às condições que reúne do ponto de vista da sua estrutura e do seu astral. Isso é muito importante.
O Governo Federal vem entabulando negociações com o Governo do Estado da Bahia, e a nossa
expectativa é a de que elas sejam concluídas e que
possamos, em breve, iniciar a montagem do call center
do Banco do Brasil em Salvador.
Acho muito importante que esse empreendimento se concretize. Tenho a garantia do Banco do Brasil
de que isso ocorrerá. Estamos lutando por isso e tudo
o que pudermos fazer junto ao Governo Federal e ao
Governo do Estado para que esse investimento seja
concretizado nós faremos, porque ele gerará empregos e renda na cidade de Salvador.
Por último, somo-me a diversos Deputados que
vieram a esta tribuna, os quais consideram que a atual
crise política não pode ser concluída sem que o Congresso Nacional dê à sociedade uma resposta em relação à reforma política e partidária.
Não há como o Congresso Nacional enfrentar
crise de tal agudeza sem fazer modiﬁcações na legislação eleitoral para conter o abuso do poder econômico e sem aprovar uma reforma partidária que fortaleça os partidos – uma das medidas necessárias é a
instituição da ﬁdelidade partidária. Temos que ir à raiz
do problema para extirpar uma das causas de toda a
crise política que estamos vivendo.
Espero que até o dia 30 tenhamos maturidade
para fazer a reforma política e dar ao País a legislação
eleitoral e partidária de que ele precisa – mesmo que
não seja a dos nossos sonhos, já que o projeto vota-
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do no Senado ainda é tímido. Contudo, não podemos
deixar que este momento passe em branco. Temos
que fazer uma reforma, mesmo que seja uma minirreforma, que abra o caminho para modiﬁcações mais
profundas no futuro.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Uma Vida pela Vida. Assim está intitulada
a declaração de D. Frei Luiz Flávio Cappio, que lerei,
para que conste dos Anais desta Casa:
“Em nome de Jesus Ressuscitado, que
vence a morte pela vida plena, faço saber a
todos:
1. De livre e espontânea vontade assumo
o propósito de entregar minha vida pela vida
do Rio São Francisco e de seu povo contra o
projeto de transposição, a favor do projeto de
revitalização.
2. Permanecerei em greve de fome, até
a morte, caso não haja uma reversão da decisão do projeto de transposição.
3. A greve de fome só será suspensa
mediante documento assinado pelo Exmo. Sr.
Presidente da República revogando e arquivando o projeto de transposição.
4. Caso o documento de revogação, devidamente assinado pelo Exmo. Sr. Presidente,
chegue quando já não for senhor dos meus
atos e decisões, peço, por caridade, que me
prestem socorro, pois não desejo morrer.
5. Caso venha a falecer, gostaria que
meus restos mortais descansassem junto ao
Bom Jesus dos Navegantes, meu eterno irmão e amigo, a quem, com muito amor, doei
toda a minha vida, em Barra, minha querida
diocese.
6. Peço, encarecidamente, que haja um
profundo respeito por essa decisão e que ela
seja observada até o ﬁm.
Dom Frei Luiz Flávio Cappio”.
Sr . Presidente, essa é a declaração do líder religioso e Bispo da Diocese de Barra, que viajou pelo
Rio São Francisco durante um ano, discutindo com a
população das margens alternativas de revitalização
do rio e a proposta do Sr. Presidente da República
de transposição daquelas águas. Sem demagogia ou
outro propósito que não o de buscar a redenção do
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povo nordestino pelo uso adequado daqueles recursos hídricos, escreveu um belo livro retratando essa
viagem e discutindo alternativas viáveis para o aproveitamento das águas.
Dom Luiz, desesperado, mas ﬁrme em sua decisão, apela para uma greve de fome. Espera não chegar
ao ﬁm, porque não quer morrer, embora mostre sua
disposição de aceitar essa alternativa caso esse projeto não seja alterado ou arquivado.
Não se trata de atitude demagógica, Sr. Presidente. Não é como às vezes assistimos, neste plenário,
a alguns Deputados fazendo greve de fome. Essa é a
decisão de um homem de convicções muito seguras
e maduras, que merece nossa solidariedade e precisa
da atenção de toda a Nação.
O Presidente Lula não sabe o tamanho do imbróglio que criou com essa falsa transposição das águas
do São Francisco.
No mesmo estilo, impõe ao Exército brasileiro
a execução dessa obra de forma ilegal, pois aquela
instituição não possui tecnologia nem equipamentos
para fazer um empreendimento desse porte, e terá de
fazer licitações para terceiras empresas.
E o Presidente segue determinado, tentando, a
despeito de tantas manifestações, de discussões, de
diversos argumentos em todo o Brasil, inclusive de forças políticas da Bahia, buscando, como tantos outros
ﬁzeram, marcar sua administração com a realização
dessa obra, que talvez seja, de fato, responsável pela
vida de um líder religioso de grande importância para
a Bahia e para a região do São Francisco.
Durante o discurso do Sr. João Almeida,
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Maurício Rabelo, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Concedo a palavra ao nobre Deputado José Múcio Monteiro,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna estimulado por 2 pronunciamentos
que ouvi, pela TV Câmara, nesta tarde: um do Líder
do PFL, dizendo que a candidatura do Deputado Aldo
Rebelo tinha a cara da candidatura do Governo; o
outro, do Líder do PT, que respondeu dizendo que o
candidato apoiado pelo PFL tinha a cara da candidatura da Oposição.
Exatamente por esse motivo, o Partido Trabalhista Brasileiro apresentou a candidatura do Deputado
Luiz Antonio Fleury. Precisamos de um candidato que
não tenha a cara do Governo, nem da Oposição, mas
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do Parlamento, que já foi um poder nesta República,
já teve voz e a palavra respeitada, e não negociava,
a não ser os direitos constitucionais; um Parlamento
forte, respeitado por quem estivesse no Governo, independentemente de partido.
Com todo o respeito aos demais concorrentes,
meu partido resolveu participar da agenda política e
apoiar um nome respeitado em todo o Brasil, não um
homem que vai usar essa cadeira para aprender, mas
que tem dimensão para usá-la.
Trata-se de uma candidatura que nasceu não de
sua vontade própria, mas da vontade de todos, que,
por unanimidade, resolveram emprestar aos seus companheiros de Parlamento um nome com a grandeza,
o currículo e a história política do ex-Governador Luiz
Antonio Fleury.
Por isso, apresentamos uma candidatura não para
barganhar nem negociar, mas para ter a consciência de
que, como Parlamentares brasileiros, estamos agindo
com responsabilidade, emprestando ao Parlamento um
nome que irá governá-lo e mudar sua imagem que,
diante de todos os brasileiros, está de cócoras.
Sr. Presidente, a candidatura de Luiz Antonio
Fleury é absolutamente inegociável. Temos a consciência de que, no momento em que apresentamos um
nome digno, que merece o respeito de todos da Casa,
ela já é vitoriosa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Esta
Presidência, em nome do Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado José Thomaz Nonô, registra a
visita oﬁcial à Câmara dos Deputados da delegação
parlamentar do Quênia, cheﬁada pelo Deputado Muriuki Karue.
Sejam muito bem-vindos à casa dos Deputados
e do povo brasileiro. (Palmas.)
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de
forma breve, cumprimentamos de público o Deputado
José Múcio Monteiro, que fez aniversário.
Um abraço, Deputado. (Palmas.)
O SR. ROBÉRIO NUNES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na última sexta-feira, visitei a cidade de
Barra da Estiva, na Bahia, onde participamos da festa
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do café daquele Município, em companhia da querida
Prefeita, Ana Lúcia Aguiar Viana – que está resgatando a auto-estima do maravilhoso povo daquela cidade bonita –, e do Presidente da Câmara Municipal,
Marquinhos, e de tantos outros Vereadores. Quero de
público parabenizar o povo de Barra da Estiva pela
organização e pelo carinho com que nos receberam
naquela noite.
Sr. Presidente, no sábado, em companhia do
Deputado Federal Antonio Carlos Magalhães Neto,
estive na cidade de Livramento do Brumado, onde fomos recebidos pelo Dr. Paulo e toda sua equipe, Dr.
Fernando Ledo, D. Lucinha Ledo, Vereadores e lideranças políticas. Fizeram uma festa muito bonita para
nos receber, que contou com a participação popular.
Criou-se um grupo novo, que quer o apoio do Dr. Paulo, do Dr. Fernando e de toda sua equipe. Trata -se de
equipe capaz de fazer um bonito trabalho pela cidade,
de equipe que vai fortalecer ainda mais esse grupo liderado pelo Sr. Paulo e pelo Sr. Fernando Ledo.
Tenha certeza o povo de Livramento que tanto
eu quanto o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto
estaremos unidos para fortalecer esse trabalho que o
Dr. Paulo, o Sr. Fernando Ledo, a D. Lucinha e toda a
sua equipe têm dar ao povo daquela cidade com muita
garra e muita determinação.
Sras. e Srs. Deputados, desejo também manifestar meus parabéns ao nobre Líder do PTB, Deputado
José Múcio Monteiro, por mais 1 ano de vida.
Em seguida, falará o Deputado Edson Duarte, direto da caatinga para o São Francisco, lá em cima, em
Juazeiro, representante do PV. Tenho muito orgulho de
tê-lo como colega desde a Assembléia Legislativa.
O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Direto
de Macaúbas, Deputado Robério Nunes, para a caatinga da Bahia, Deputado Edson Duarte. V.Exa. dispõe
de 3 minutos.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar a comitiva do Quênia presente em nosso
plenário.
Também não poderia deixar de fazer um registro
importante desta tribuna sobre a greve de fome de Dom
Frei Luiz Flávio Cappio, Bispo da cidade de Barra, no
Vale do São Francisco. S.Exa. está neste momento na
cidade de Cabrobó, em Pernambuco, junto com o sociólogo Adriano Martins e com a Irmã Conceição.
Dom Luiz Cappio, que fez uma peregrinação de
um ano, da nascente à foz do Rio São Francisco, e foi
premiado em todo o mundo por esse ato em defesa
do Rio, agora em um novo gesto – aliás, muito forte e
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de muita coragem – contra a transposição do Rio São
Francisco promove uma greve de fome.
Frei Luiz, numa carta emocionante que chegou
à Câmara dos Deputados no dia de hoje, diz que está
disposto a ir às últimas conseqüências no seu ato caso
o Presidente da República não volte atrás na decisão
de realizar a transposição do Rio São Francisco.
Conheço a história do Frei Luiz Flávio Cappio.
Inclusive, fui autor de projeto que conferiu o título de
cidadão baiano a esse homem de brilhante história,
com trabalho fantástico em defesa do povo do Rio
São Francisco.
Faço este comunicado não somente em meu
nome, mas em nome de toda a bancada do Partido
Verde, na pessoa do nosso Líder, Deputado Sarney
Filho, destacando o Deputado Marcelo Ortiz, de Guaratinguetá, São Paulo, conterrâneo do Bispo e que
também conhece sua história. Hoje, S.Exa. entrou
em contato com a Presidência da República e com a
CNBB, ou seja, as autoridades já sabem da decisão
irreversível do Bispo. Quem o conhece sabe que é uma
decisão para valer.
Infelizmente, o Governo resolveu tocar a questão
da transposição sem levar em consideração o drama
das comunidades da bacia do Rio São Francisco, que
estão sofrendo muito, pois não têm condições de sobrevivência.
Há um encaminhamento em torno de um projeto
insustentável em todos os aspectos. Esse projeto vende
uma ilusão ao povo nordestino e àqueles que estão em
outros Estados de que poderão ter suas vidas salvas
pela transposição. Isso não é verdade. Trata-se de um
projeto que não se sustenta tecnicamente, que agride o Rio São Francisco e que foi apresentado apenas
para atender a questões eleitoreiras e a interesses
das empreiteiras.
Portanto, quero solidarizar-me com o Bispo Frei
Luiz Flávio Cappio e dizer que é grande o número de
Deputados Federais que já se colocaram à disposição para, ainda esta semana, ir à cidade de Cabrobó,
em Pernambuco, e solidarizarem-se com o Bispo, a
exemplo do Deputado Fernando Gabeira e de tantos
outros Parlamentares que ainda deverão ir àquela cidade tentar demover S.Exa. da idéia de continuar com
a greve de fome.
Mas, repito, quem conhece o Frei Luiz Flávio sabe
que sua decisão é muito ﬁrme. É um homem que não
tem apego a bens materiais, que tem sua vida intimamente ligada à vida do Rio São Francisco.
Quero contar uma história breve, porém muito
forte, Deputado Sarney Filho: o Rio São Francisco foi
batizado com esse nome porque foi descoberto no dia
4 de outubro, data da morte de São Francisco de As-
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sis, que largou a vida que tinha em favor dos pobres.
E assim ocorreu com o Rio São Francisco, descoberto também no dia 4: saiu de uma região rica e hoje se
dedica aos pobres. E o Frei Luiz, que nasceu no seio
de uma família próspera, largou tudo para dedicar-se
aos pobres do sertão do São Francisco. E por obra do
destino e de Deus, S.Exa. nasceu no dia 4 de outubro,
por essa devoção por São Francisco Assis e pelo Rio
São Francisco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, a vida é um fator local,
reza o senso comum e assim raciocinam os ﬁlósofos
e pensadores políticos. O sistema federativo do Brasil,
composto pela União, Estados e Municípios, impõe aos
governantes, a nós, Congressistas, e aos gestores da
vida pública brasileira em todas as esferas executivas,
legislativas e judiciárias tornar mais efetiva a emancipação do Movimento Municipalista Brasileiro.
Nesta tribuna parlamentar, Srs. Congressistas,
manifesto minha integral solidariedade ao Manifesto
Municipalista lançado pela Confederação Nacional de
Municípios, entidade que representa cerca de 5.600
Prefeitos de todas as latitudes do Brasil reunidos neste
27 de setembro no Distrito Federal em defesa de reivindicações justas e pertinentes no contexto federativo.
Um dos pontos centrais dessas reivindicações
diz respeito ao aumento de 1% das cotas do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM. Os municipalistas apresentam argumento incontestável, em termos
ﬁscais, políticos e sociais, para justiﬁcar esse reajuste:
o percentual de 1% representa tão somente 1,5 bilhão
de reais das receitas federais, o equivalente a apenas
2 dias úteis de juros da dívida pública brasileira. Ocioso seria lembrar que os juros da dívida são pagos em
escala estratosférica, enquanto as cotas do FPM são
destiladas em doses homeopáticas.
Na condição de Parlamentar que vivencia o diaa-dia dos Municípios, sobretudo nas minhas bases
políticas em Pernambuco, já tive a oportunidade de
manifestar meu apoio e trabalho efetivo para que seja
aprovado o pleiteado aumento do FPM. Pronunciamento de minha parte ocorreu em recente reunião da
Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE,
na cidade do Recife, estando reunidos centenas de
Prefeitos, Secretários municipais e estaduais, Parlamentares e analistas políticos.
Familiarizado com este tema, concordo com a
proposta dos municipalistas no sentido de que este
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Casa legislativa proceda à criação de um espaço institucional no qual os assuntos de interesse dos entes
municipais sejam discutidos de forma orgânica e sistemática. A idéia inicial é que seja criada uma Comissão
de Assuntos Municipais, a exemplo do que ocorre no
Senado Federal, e estabelecida uma reunião periódica
de integrantes da Mesa Diretora com lideranças partidárias e municipalistas. São idéias construtivas e que
merecem ser analisadas em bases realistas.
Estamos conscientes de que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF constitui avanço institucional
e avanço da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo,
torna-se inquestionável o pressuposto de que a responsabilidade ﬁscal deve ser exercida a serviço da população e não em termos meramente contábeis.
Vale transcrever um tópico, que nos parece dos
mais convincentes, do Manifesto Municipalista:
“Não é possível conviver, como estamos
convivendo, com um superávit primário de
5,16% do PIB, que exige enormes sacrifícios
de todas as esferas governamentais, e não
cobre sequer o custo dos juros da dívida. Não
adianta o setor público economizar 97 bilhões
de reais, como ocorreu nos últimos 12 meses,
se a taxa SELIC continua nas alturas e faz com
que o custo – apenas os juros – Da dívida ultrapasse 150 bilhões de reais neste ano”.
Solidário com o Movimento Municipalista, com os
Prefeitos e, por extensão, com os munícipes, fonte de
onde emana todos os poderes da Federação, reitero
meu compromisso de apoio às reivindicações apresentadas pela Confederação Nacional de Municípios no
tocante ao aumento de 1% das cotas do FPM, de modo
a proporcionar algum alívio às ﬁnanças municipais.
Para que seja contemplada esta reivindicação,
necessário se faz que seja destravada a pauta dos trabalhos e colocada em votação a proposta de emenda
à Constituição relativa ao dispositivo do FPM. Por se
tratar de uma questão suprapartidária, estou convicto
de que os nobres Parlamentares, dignos representantes da sociedade brasileira, haverão de se posicionar
igualmente e empenhar-se no exercício parlamentar
para que seja contemplada a aspiração dos municipalistas brasileiros.
O cidadão não vive na União, não vive no Estado,
vive no Município, que é a célula base da organização
política e administrativa, é onde ele tem direito a serviços de boa qualidade, saúde, educação, segurança,
abastecimento de água, saneamento básico e até mesmo lazer. E é necessário que o cidadão, em qualquer
região em que viva ou exerça suas atividades, tenha
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direitos iguais aos daqueles que residem nos grandes
centros urbanos.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Jornal da Câmara traz, na primeira página, a seguinte chamada:
“Caixa 2 do PT do Paraná pode ser investigado.
O suposto esquema de Caixa 2 no PT de
Londrina, no Paraná, poderá ser investigado
pela Comissão Mista de Inquérito – CPMI. O
caso, divulgado no último ﬁm de semana pela
imprensa, envolve denúncias de irregularidades contra o Ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo”.
Paulo Bernardo é aquele Ministro que sexta-feira liberou 500 milhões para a execução de emendas
parlamentares, a ﬁm de corromper votos aqui para a
eleição do Presidente da Câmara dos Deputados.
A matéria é extensa, está na página 2 do Jornal
da Câmara. O Relator da CPMI dos Correios admite
que as denúncias de caixa dois no PT do Paraná serão investigadas se trouxerem novas informações sobre a origem dos recursos. Esse fato foi denunciado
pela petista londrinense Soraya Garcia e pelo irmão
do Prefeito de Londrina, Nedson Micheleti. Foi dito
também que eles manipularam 6,5 milhões de reais
na campanha política de Londrina sem declarar na
Justiça Eleitoral.
Aliás, o Sr. Paulo Bernardo é o mesmo cuja esposa, Gleise Hoffmann, está como diretora ﬁnanceira
da Itaipu, empresa objeto de investigação pelo meu
gabinete, assim como o IRB, Correios, Furnas e PETROBRAS. Segundo a revista ISTOÉ, a Itaipu está na
mira do Sr. Jorge Samek, que, eleito Deputado Federal,
renunciou para ser seu Presidente.
Trata -se de um mar de lama que tomou conta do
Município de Londrina e desta Casa, pela inﬂuência
negativa do Presidente Lula no Congresso Nacional.
É nesse clima dos 500 milhões para a execução de
emendas parlamentares, liberados na sexta-feira, que
vamos enfrentar as eleições de amanhã.
Sras. e Srs. Deputados, não tenho dúvida de que
se esta Casa for altiva manterá a independência do Poder Legislativo. Não podemos mais nos submeter aos
caprichos e desmandos do Poder Executivo brasileiro.
Esta Casa tem de ser independente. O Presidente da
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Câmara dos Deputados tem de ser altivo, independente, probo e competente para colocar nos trilhos o
Parlamento brasileiro.
Nós, da Oposição, estamos cientes deste momento histórico em que há inﬂuência negativa do Poder Executivo, que se manifestou nesta Casa com o
mensalão e agora, com este esquema denunciado pela
revista ISTOÉ, envolvendo o Ministro Paulo Bernardo.
Liberação de verba, às vésperas de eleição, também
é uma forma de corrupção.
Não mais podemos admitir este tipo de interferência do Poder Executivo no Parlamento brasileiro.
Temos que vencer esta batalha contra este Poder que
se diz honrado e digno, mas realmente não é.
Nos próximos dias queremos tirar a limpo, na
CPMI dos Correios, as denúncias com a vinda da Sra.
Soraya Garcia, que denuncia a existência de caixa
dois na campanha política de Londrina envolvendo a
administração local. Queremos saber a origem desse
dinheiro que, sem dúvida alguma, é sujo, prática que
temos de combater e condenar com veemência.
O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN RANZOLIN (PFL – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pronunciamento do Deputado Inocêncio Oliveira veio a calhar.
Esta é a oitava marcha dos Prefeitos a Brasília. Não
podemos admitir que a Câmara dos Deputados deixe de
votar o projeto que trata do aumento de 1% nas cotas
do Fundo de Participação dos Municípios, apreciado
no Senado, e que está na Casa há mais um ano.
Manifesto minha solidariedade ao Deputado Inocêncio Oliveira. Repito: esta Casa não pode deixar
de votar esse projeto, cuja aprovação está sob nossa
responsabilidade.
Este é o registro.
O SR. NICIAS RIBEIRO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico ao
Plenário que hoje à tarde, por volta das 16h, na condição de Presidente da Comissão de Minas e Energia,
presidi a instalação de grupo de trabalho, criado por
aquela Comissão, para elaboração de proposta do
novo Código Mineral Brasileiro.
Esse grupo de trabalho é constituído pelos Deputados Marcello Siqueira, Airton Roveda, Osmânio Pereira, Marcus Vicente e Maurício Rabelo, que preside
esta sessão, e será coordenado e ao mesmo tempo terá
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como Relator o Deputado Airton Roveda. Esperamos
que esse grupo de trabalho possa elaborar propostas
do novo Código Mineral Brasileiro, adequando-o à nova
realidade político-administrativa do País.
Este é o comunicado que gostaria de dar à Casa
nesta oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – A Presidência agradece ao nobre Deputado e o parabeniza
pelo brilhante trabalho feito à frente da Comissão de
Minas e Energia. Tenho certeza de que o Brasil reconhecerá o trabalho que V.Exa. desenvolverá à frente
daquela Comissão. Parabéns a V.Exa., Deputado Nicias Ribeiro.
O SR. FRANCISCO APPIO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na Legislatura passada, o ex-Deputado e ex-Governador do meu
Estado Synval Guazzelli compôs o quadro desta Casa.
S.Exa. faleceu há 3 anos. Hoje perdemos o seu irmão,
Protásio Guazzelli, ex-Prefeito de Vacaria e de Ipê.
Registramos, portanto, com pesar, o passamento
do Sr. Protásio Guazzelli, depois de longa enfermidade, e apresentamos nossas condolências à bancada
gaúcha.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 23 de outubro
vai acontecer o primeiro referendo da história do País.
Será uma data histórica, em que o brasileiro vai decidir
sobre a proibição do comércio de armas no Brasil.
Nossa campanha pelo “sim” à proibição coloca-se contra as armas, contra a violência, contra os
assassinatos, contra o bandidismo. É uma cruzada
humanista, civilista, a exemplo de outras importantes
que marcaram a história brasileira.
Controle das armas é democracia, é racionalidade, é legalidade. “Em meio às armas calam-se as
leis”, disse Cícero, orador e ﬁlósofo romano que viveu
um século antes de Cristo.
O Brasil é o país do mundo com maior número
de pessoas mortas por arma de fogo. Não podemos
calar diante desses números.
Em 2003, foram 108 mortes por dia por armas de
fogo. Anualmente, são quase 40 mil mortos.
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As maiores vítimas são os jovens do sexo masculino. Arma de fogo mata mais que acidentes de
trânsito, em que o Brasil, infelizmente, é um dos recordistas do mundo. Mata mais que AIDS ou qualquer
outra doença.
Proibir a venda de armas ajuda a salvar vidas,
como ﬁcou comprovado em outros países. Na Austrália, por exemplo, 5 anos depois da edição da lei que
praticamente proibiu a venda de armas de fogo, a taxa
de homicídios por esse tipo de arma caiu 50%.
Estudo da UNESCO publicado este ano mostra
que Austrália, Inglaterra e Japão, onde há a proibição
referente a armas, estão entre os países do mundo onde
menos se mata com armas de fogo. Em contraposição,
os Estados Unidos, um dos mais liberais com armas,
estão entre os países com mais mortes no mundo.
Represento a cidade de Contagem, uma das regiões metropolitanas mais violenta do País. Conheço bem
essa realidade, que, infelizmente, faz parte do cotidiano
do Município, da vida das pessoas trabalhadoras, dos
jovens, das donas de casa e dos estudantes. Talvez por
isso, por conhecer tão de perto a face violenta da nossa
sociedade, eu seja o único parlamentar federal mineiro
integrante da Comissão Nacional Parlamentar por um
Brasil sem Armas. Vou dedicar todo o meu esforço na
coordenação da campanha em Minas Gerais.
Nós não queremos desarmar os cidadãos de
bem, como tentam criticar opositores à nossa cruzada humanista. Queremos, sim, desarmar bandidos,
diﬁcultar o máximo que as armas cheguem às suas
mãos e evitar que seus efeitos nocivos se voltem contra a sociedade.
Sabemos que para enfrentar a crise de segurança que assola o País é necessário um conjunto
de medidas, unindo os Governos Federal, Estaduais
e Municipais e setores da sociedade civil. Mas a proibição do comércio de armas também é fator decisivo
para alcançarmos esse ideal. É necessário frisar que
sem segurança há apenas um arremedo de civilização no País.
A prova de que a política de desarmamento é
correta está estampada nos números. Pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde revelou
que houve uma queda de 8,2% no número de mortos
por armas de fogo no Brasil em 2004. É a primeira
vez, desde 1992, que ocorreu redução de mortalidade causada por armas de fogo no País. Essa redução
mostra que as medidas legais de controle de armas,
constantes no Estatuto do Desarmamento, aprovado
em dezembro de 2003, e o recolhimento de armas, iniciado em julho de 2004, tiveram impacto signiﬁcativo
para salvar vidas. O número de mortos por armas de
fogo caiu em 18 Estados brasileiros.
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Para ﬁnalizar, já que poderia apresentar inúmeras
outras razões a favor do desarmamento, conclamo: se
medidas como essas estão contribuindo para salvar vidas, combater a violência e enfraquecer o bandidismo,
ajudando a melhorar o Brasil, vamos fortalecer cada
vez mais o “sim” no referendo de 23 de outubro.
Todos devem participar, todos podem ajudar.
Discuta com amigos, familiares, companheiros de
trabalho, colegas de escola e vizinhos por que votar
“sim” em 23 de outubro. Una-se a essa luta nacional
contra a violência.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero tecer comentários sobre a
manifestação hoje promovida por Prefeitos Municipais.
Só do meu Estado estiveram presentes ao Senado Federal 150 Prefeitos. Houve até um incidente. O Deputado Jovair Arantes, os Deputados Barbosa Neto, Luiz
Bittencourt e eu tentamos entrar no Senado com os
Prefeitos, mas os seguranças do Senado Federal não
deixaram que os Prefeitos entrassem. Criou-se, assim,
um tumulto, mas depois ﬁcou tudo bem.
Quero chamar a atenção para um aspecto importante. O Governo do PT anuncia que a arrecadação
aumentou não sei quantos milhões, mas o dinheiro das
Prefeituras diminui todos os meses. O aumento de 1%
está para ser votado, mas não o foi ainda.
Quanto à questão do INSS, são 60 meses, e os
Prefeitos estão sem a certidão negativa de débitos.
Isso tudo tem causado enorme problema aos Municípios, além do FPM, que mês a mês vem diminuindo
as parcelas. Os Prefeitos já não suportam mais tantos
compromissos a serem resgatados, quando os recursos diminuem. E o Governo do Presidente Lula não se
mobiliza. É bom lembrar que os Prefeitos aplaudiram o
Lula no Blue Tree Park, há algum tempo, e no Palácio
do Planalto. Ele disse que iria fazer tudo isso, mas nada
foi feito. Então já não dá mais para segurar.
Hoje o Presidente do Senado Federal, Senador
Renan Calheiros, comprometeu-se a derrubar o veto,
caso seja vetada pelo Presidente a proposta de aumento de 1%. Esperamos que seja cumprido, inclusive
com o meu voto.
Amanhã, para Presidente da Câmara, vou votar
no Deputado José Thomaz Nonô, do Partido da Frente Liberal. E o meu voto está vinculado também – já
conversei com S.Exa. – a esse compromisso com os
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Municípios brasileiros, porque os Prefeitos não suportam mais a situação.
Hoje, na manifestação, havia Prefeitos do meu
partido, do PT, do PMDB, do PSDB, do PFL, do PPS,
de todos os partidos brasileiros. O problema é suprapartidário. Nós temos de olhar para os Municípios
brasileiros.
Quero me solidarizar com o Deputado Jovair
Arantes, que saiu machucado da manifestação. Um
segurança do Congresso chutou a canela do Deputado e S.Exa., humilde como é, não revidou. Se fosse
eu, teria revidado, e o teria atingido na linha da cintura
para baixo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, amanhã a Câmara dos Deputados vai
eleger seu Presidente. Será uma ocasião importante,
um momento de aﬁrmação do Parlamento. Vamos dizer à sociedade que nos observa o rumo que vamos
tomar, no sentido de reaﬁrmar os princípios republicanos e democráticos que norteiam os Deputados
desta Casa.
Nós, do PPS, em bloco com o PDT e com o PV,
ﬁzemos a opção pela candidatura do Deputado José
Thomaz Nonô e decidimos por não lançar candidato
próprio do nosso bloco, mas, sim, princípios.
Na discussão que tivemos com os candidatos,
destacamos alguns princípios que consideramos fundamentais: primeiro, que o Presidente a ser eleito amanhã
leve até o ﬁm as investigações das CPMIs, dando condições para que as apurações tenham conseqüências
e os culpados sejam punidos na forma da lei; segundo,
que o Presidente estabeleça relações institucionais com
o Executivo e com o Judiciário; queremos também que
o Presidente assuma o compromisso de votar o ﬁm da
verticalização e a reforma política, que vai diminuir os
custos de campanha e sobretudo tornar mais transparentes os gastos na propaganda eleitoral.
Nós, do PPS, juntamente com o PDT e o PV,
queremos votar o percentual de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, porque é importante que
passe a vigorar e renda os frutos de que os Municípios necessitam.
Sr. Presidente, ﬁzemos nossa opção, mas todos
os Parlamentares que se inscreveram como candidatos merecem o nosso respeito, a nossa compreensão,
porque entendemos que a democracia por que tanto
brigamos e prezamos, neste momento conturbado
que passamos no cenário político nacional, amanhã
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será reaﬁrmada com o nosso compromisso republicano pela ética, pela democratização, pelo respeito ao
Parlamento, sobretudo em relação àqueles que nos
colocaram aqui.
Portanto, amanhã, deverá ser uma grande festa
democrática. Com certeza, quem vencerá será o povo
brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Deputada Luci Choinacki, grande representante do Partido
dos Trabalhadores de Santa Catarina, parabenizo V.Exa.
pelo trabalho realizado em prol da mulher brasileira,
pela instituição da aposentadoria das donas de casa,
tão injustiçadas.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, agradeço
a V.Exa. o reconhecimento do trabalho de milhares de
mulheres e desta Casa, que assumiu a luta e entendeu que tem uma dívida social com as mulheres, tão
esquecidas.
Pela primeira vez se incluiu na Constituição Federal brasileira o reconhecimento a um trabalho menosprezado. Estamos de parabéns, inclusive o Parlamento brasileiro.
Sr. Presidente, 350 trabalhadores, nesta madrugada, ocuparam a Usina Hidrelétrica de Campos Novos, localizada na divisa entre os Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa nega-se a
indenizar 247 famílias que correm o risco de perder
sua terra, casa e animais, quando abrirem as comportas da usina.
A FATMA, órgão ambiental estadual, fez levantamento e concluiu que todas as famílias precisam ser
indenizadas, mas a empresa não reconhece seus direitos à terra e a outros bens. A empresa indenizou outras
famílias, pagando-lhes em torno de 87 a 90 mil reais.
A essas famílias a que me reﬁro ofereceu de 1.800 a
3 mil reais para que abandonem sua terra, mas elas
resistem e buscam o apoio da sociedade.
Neste momento, os trabalhadores estão negociando com a juíza responsável pelo caso. Esperamos
que S.Exa. tome conhecimento da realidade social e
assuma a defesa dos trabalhadores.
Pedimos ao Governo do Estado de Santa Catarina
que não use a Polícia, como fez em outras ocasiões. Na
mesma barragem, trabalhadores foram presos, inclusive seus carros. Deveriam ter prendido os diretores da
empresa por não indenizarem os trabalhadores. Muitos
policiais estão sendo mandados para a área. A Polícia
deve agir para proteger os cidadãos, para garantir o
cumprimento da lei e os direitos dos trabalhadores. O

47178

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Governo do Estado deve ter capacidade de inﬂuir na
negociação. Não deve acionar a Polícia nem cometer
os exageros já denunciados nas Comissões de Direitos Humanos desta e de outras Casas legislativas.
Exigir que famílias abandonem sua casa sem terem
para onde ir é atitude contrária a todos os princípios
da nossa Constituição.
A construção da barragem está no ﬁm, mas as
indenizações devem ser pagas. A experiência nas Hidrelétricas de Itá e de Machadinho nos mostra que,
se as indenizações não ocorrem antes do término da
construção, diﬁcilmente ocorrerão depois.
Esperamos que a justiça seja feita, que não designem a Polícia para resolver problema de ordem
social, mas, sim, para proteger os trabalhadores e
evitar que a empresa cometa essa violência contra
eles, tirando-os da própria terra e mandando-os para
lugar nenhum.
Sr. Presidente, estamos acompanhando essa luta
e esperamos que os trabalhadores não sejam mais
uma vez presos por lutarem pelo seu pão, pela sua
terra, por seus direitos.
Muito obrigada.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DELEY (PMDB – RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro-me de
certa entrevista com o maior dramaturgo deste País,
já falecido, Nelson Rodrigues. Perguntaram qual conselho ele daria aos jovens, ao que ele respondeu:
“Envelheçam!”
Reﬁro-me a essa entrevista porque hoje comemoramos o Dia Nacional do Idoso, que, a meu ver,
deveria chamar-se Dia Nacional da Melhor Idade.
Sabemos que, em outros países, essas pessoas são
valorizadas, mas, infelizmente, no Brasil ainda não
conseguimos ter esse conceito. Já avançamos, mas
precisamos avançar mais.
Parabenizo a cidade de Volta Redonda, onde o
trabalho com a melhor idade é referência no País. Começou com o ex-Prefeito Neto, continua com o Prefeito
Gotardo e é administrado pela Secretária Rose Vilela,
mãe de Tiago Pereira, um dos maiores nadadores da
atualidade no País.
Deixo nosso registro e nossa homenagem às
pessoas idosas ou da melhor idade, que tanto contribuíram para o País. Nós, desta Casa, precisamos
avançar muito mais em relação a eles, porque ainda
são muito maltratados no Brasil.
Aproveito a oportunidade para parabenizar Resende e Vassouras, duas cidades do norte ﬂuminense
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que, na quinta-feira, ﬁcarão mais velhas e têm na sua
história grande contribuição ao País.
E para encerrar, como não poderia deixar de ser,
quero fazer um lamento. Se já não bastasse toda a crise
que vivemos no Parlamento, vimos nesta semana um
grande segmento da sociedade brasileira ser também
ferido na sua alma, o futebol. Estamos acompanhando esta situação horrorosa de venda do resultado dos
jogos e esperamos que seja uma atitude apenas de
uma ou duas pessoas, que essa prática não esteja já
disseminada entre vários outros juízes.
Espero que a Polícia Federal continue fazendo,
como tem feito, seu grande trabalho. O Ministro Agnelo, quando perguntaram o que S.Exa. achava de tudo
o que estava acontecendo e especiﬁcamente sobre
aquele senhor, o ex-árbitro de futebol – já podemos
considerá-lo ex-árbitro –, S.Exa. disse que ele estava
no lugar certo: na cadeia.
Espero também que a Polícia Federal conclua o
mais rapidamente possível seu trabalho, para que possamos saber qual a extensão de toda essa ação nociva
que atinge o futebol brasileiro, patrimônio nacional.
Esta Casa deve ﬁcar muito atenta a esse trabalho,
até porque o futebol, volto a dizer, é um dos principais
segmentos da sociedade brasileira.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Esta
Presidência é que agradece e cumprimenta V.Exa.,
Deputado Deley, que durante sua época de proﬁssional do futebol deu tantas alegrias ao meu Fluminense e ao Brasil inteiro, na Seleção Brasileira, e agora
representa com muita sabedoria o Estado do Rio de
Janeiro nesta Casa.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, senhores funcionários e todos os que
nos acompanham pela TV Câmara, amanhã, esta Casa
vai ter de assumir uma posição ao eleger o Presidente
que vai, complementando este período legislativo, nos
representar. Assim, com a nova representação que vai
emergir, teremos condições de ser conduzidos frente
às atuais diﬁculdades que atravessamos.
Precisamos, nada mais, nada menos, de alguém
que nos represente, alguém com o rosto, com a face,
com o pensamento da Câmara dos Deputados. As diﬁculdades sei que são grandes, mas os desaﬁos são
maiores e precisamos superá-los.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República acabou por vetar vários itens constantes
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de acordos que ﬁzemos na Comissão de Orçamento.
Vou citar apenas um. Fizemos acordo com relação à
dívida do setor agrícola. Apesar disso, o Presidente
optou por vetar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
proposta que foi ampla e consensualmente aceita dentro da nossa Comissão de Orçamento.
Faltam 94 dias para terminar o ano e ainda não
temos um Orçamento, que sequer começou a ser discutido. Precisamos entender que o próximo ano, 2006,
já começou. Uma das atribuições mais importantes
deste Parlamento, efetivamente, além de produzir e
ﬁscalizar as leis, é aprovar, é produzir uma peça orçamentária para o País.
Queremos ter, com a Presidência da Câmara, a
oportunidade de analisar as conseqüências dos vetos
apostos pelo Presidente da República que, em muitos casos, afetam muitos de nós. Sabemos que esses
acordos foram feitos e que milhares de agricultores,
pecuaristas, pessoas que lutam e trabalham todos os
dias podem e devem ter, nas suas representações, as
garantias dos acordos realizados para continuarem
produzindo e dando ao Brasil o que teve de melhor
nos últimos anos: a agricultura, a pecuária, a exportação, o consumo de carne e de derivados, que hoje
abastecem a população brasileira.
Discordamos da posição do Presidente da República. Respeitamos, mas discordamos, e acreditamos que o lugar de se derrubar veto é exatamente
aqui. Queremos ter a condição, com a independência
deste Poder, de voltar a seguir nosso verdadeiro destino, que é decidir com o nosso voto, porque para isso
estamos aqui.
Esperamos, então, que amanhã a Câmara possa
emergir para um novo e grande momento.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, o tempo é curto, mas a gente dá tempo ao tempo, para que, com o tempo, tenha tempo. O
que não pode é perder tempo. E aí eu busco no tempo
um tempo para ocupar este espaço e dizer quem eu
sou, donde venho, onde vou, o que eu quero e o que
eu faço. E é importante dizer o que é preciso que o
Governo faça também, até por conta do que estamos
vendo acontecer neste País.
Esta Casa tem lutado muito, especialmente na
Comissão de Agricultura, da qual faço parte, em favor da agricultura brasileira. E não temos encontrado
a contrapartida, não temos encontrado sensibilidade por parte de S.Exa., o Presidente da República. É
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verdade que encontramos o apoio e a solidariedade
do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, mas
– desculpem-me a expressão – de boas intenções o
inferno está cheio.
O Ministro é ﬁgura extraordinária, homem honrado, homem digno, sério. É do setor, conhece, sabe de
cor e salteado as coisas da agricultura, mas não tem
apoio, não tem dinheiro. A Fazenda sentou em cima
das burras e está lá chocando os ovos da gansa, não
sai dinheiro para nada. É um Governo monetarista, que
trata tão-somente das questões econômicas; não trata
da produção, da geração de renda, do desenvolvimento, da produtividade, do emprego. Muito pelo contrário,
é monetarista.
Sr. Presidente, vou provar o que estou dizendo. A
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional
aprovou, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aportes
de recursos, indicações, para que haja negociação e
prorrogação das dívidas dos agricultores, dos produtores rurais, relativas ao Plano PESA, ao RECOOP, à
Securitização, aos Fundos Constitucionais, ao PRONAF, ao Pronaﬁnho, enﬁm, aos ﬁnanciamentos de investimento. Ou seja, o agricultor está dizendo assim:
“Devo, não nego que devo e quero pagar; dêem-me
condições, dêem-me prazo”.
Pois bem, houve ampla negociação, com a palavra empenhada dos Deputados ligados à agricultura,
entre os quais me insiro – não que eu seja ruralista,
mas sou agricultor, sou ﬁlho de pequeno agricultor;
criei-me na roça limpando chiqueiro de porco e tirando leite de vaca, pealando o pinto na guanxuma; sei
bem com quantos paus se faz uma cangalha, sei da
lida da roça, da lida do campo. Então, é preciso dizer
isso muito claramente. E foi feita uma negociação do
Governo com aqueles que militam em favor da agricultura nesta Casa.
Qual foi a decisão do Governo? Não honrou a
palavra empenhada. O que fez o Governo? Vetou os
recursos para negociação das dívidas da agricultura.
Volto a dizer: os agricultores não estão pedindo
favor, não estão negando conta, mas pedindo condições, porque a seca, as intempéries não os deixaram
produzir.
Para plantar neste País o agricultor tem de fazer
um contrato com a natureza, pedir o aval de São Pedro.
Torcer para que chova para preparar a terra; que pare
de chover para plantar; que chova para nascer; que
pare de chover para crescer; que chova no ﬂorescer;
que pare de chover para colher e que, depois, tenha
preço para vender e que o Governo não atrapalhe e
deixe tudo isso acontecer.
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São Pedro não tem sido generoso conosco e o
Governo tem sido nosso algoz, o que é pior, pois cortou o dinheiro da agricultura.
Sr. Presidente, vamos derrubar o veto nesta Casa.
Convido todos os Parlamentares a lutarem em favor
da produção primária.
Não vamos aceitar o canetaço do Governo Federal. Vamos derrubar o veto e propiciar recursos para
que o agricultor possa pagar suas dívidas, prorrogá-las
e pagá-las no tempo certo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – A Presidência agradece ao nobre Deputado Pompeo de
Mattos.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra, grande líder e nobre Deputado Maurício Rands, do Partido dos Trabalhadores do Estado
de Pernambuco.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado Maurício Rabelo, meu xará, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna fazer alguns registros.
O primeiro registro é sobre a perspectiva de um
breve anúncio do Presidente Lula da tão aguardada
decisão sobre mais uma reﬁnaria da PETROBRAS.
Os estudos técnicos chegam ao ﬁnal e a infraestrutura do Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco, tem demonstrado amplas condições de receber
este investimento da PETROBRAS. Foi instalado um
pólo de poliéster nas imediações do Porto de Suape,
no Município de Ipojuca. Já foi iniciada a construção da
primeira fábrica de PTA. O pólo de poliéster vai produzir
PTA, PX e resina PET e vai aumentar a demanda por
produtos de mais essa reﬁnaria da PETROBRAS.
Por determinação do Presidente Lula, o então
Ministro Humberto Costa se empenhou na articulação da multinacional italiana Mossi & Ghisolﬁ com a
PETROQUISA e com a PETROBRAS e viabilizou o
pólo de poliéster.
Este pólo é o derradeiro argumento a justiﬁcar
decisão da PETROBRAS de instalar a próxima reﬁnaria no Porto de Suape, Estado de Pernambuco. Além
da infra-estrutura, além da demanda do pólo de poliéster, existe também a localização geográﬁca como
elemento a mais para que a decisão da PETROBRAS
e também a decisão política do Presidente Lula, junto
a PEDEVEZA, da Venezuela, seja instalar a reﬁnaria
da PETROBRAS em Pernambuco.
Está para breve, portanto, o anúncio do Presidente Lula.
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Peço ainda a V.Exa. tolerância para registrar que
amanhã esta Casa vai viver um de seus dias mais decisivos. Vamos eleger o Presidente da Câmara dos
Deputados em meio a uma crise sem precedentes.
Parece-me fundamental que tenhamos a lucidez
de não tomar a eleição da Presidência da Câmara como
mero jogo de braço, de disputa político-partidária. É
evidente que qualquer dos candidatos à Presidência
da Câmara tem sua ﬁliação partidária, seu compromisso programático e seu alinhamento com o Governo ou
com a Oposição.
Não me parece verdadeira aquela crítica que se
faz ao candidato Aldo Rebelo de que seria parcial por
ter assumido cargo na Presidência da República. Como
Líder do Governo, cumpriu seu papel. Com sua estatura
de homem público, de Deputado experimentado, com
grande capacidade de diálogo, evidentemente, terá a
consciência, ao assumir a Presidência desta Casa, de
exercer um papel de magistrado, um papel de Chefe da
Câmara dos Deputados, de representante de um Poder
que tem harmonia, mas tem independência. S.Exa. vai
ter capacidade de elaborar uma agenda positiva, de
dialogar com todas as bancadas aqui representadas
para tirar a Câmara desta crise.
Sr. Presidente, o Deputado Aldo Rebelo tem maturidade, tem articulação, tem compromissos para fazer
com que a Câmara leve avante o processo de punição
das irregularidades que emergiram com a crise. Mais
do que isso: é capaz de dialogar, de criar uma agenda
positiva para fazer com que a Câmara vote a reforma
política e as matérias referentes ao trabalho escravo,
ao agente comunitário, às Agências Reguladoras, à Lei
Geral da Micro e da Pequena Empresa. É tudo o que
o Brasil espera da Câmara dos Deputados.
Amanhã , quarta-feira, vamos votar com lucidez
e equilíbrio, ter capacidade de diálogo e resgatar a
imagem da Câmara dos Deputados para que ela ultrapasse este momento de crise de maneira altaneira, democrática e representativa, como tem sido em
sua história.
Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Rabelo) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Deputado Maurício Rabelo, Sras. e Srs. Parlamentares, quero registrar a alegria do povo paraibano com
a decisão da Agência Nacional de Águas – ANA de
dar outorga deﬁnitiva para o início das obras de transposição do Rio São Francisco, projeto essencial não
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só para a Paraíba como também para os Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.
Tal obra representa a vida para muitos de nossos
irmãos nordestinos que precisam de água não para
mover projetos de irrigação ou de criação de camarão, como disseram alguns Deputados que ocuparam
a tribuna, mas para beber.
O projeto, a cada tomada d’água, vai retirar do
São Francisco 26 metros cúbicos por segundo. E nunca
vi nenhum Deputado da Bahia, de Minas Gerais ou de
Sergipe, antes de se falar em transposição, vir a esta
tribuna dizer que o Rio estava degradado. E há projetos
em andamento que retiram muito mais água do Rio São
Francisco do que o atual projeto de transposição.
Por exemplo, o projeto do Baixo de Irecê retira
110 metros cúbicos de água por segundo. Só ele representa 4 vezes a capacidade de capitação de todo
o projeto de transposição a que se pretende dar início
agora. Há outros projetos, como o Correntina, com
210 metros cúbicos por segundo; o Jaíba, que ﬁca em
Minas Gerais, com 80 metros cúbicos por segundo; o
Salitre, com 40 metros cúbicos por segundo.
Portanto, o argumento de que esse projeto de
transposição, que retém única e exclusivamente 1,4%
de toda a vazão do Rio São Francisco, irá matar o rio
está totalmente inválido.
O que existe, com certeza, é a vontade de que
esse projeto não aconteça, tendo em vista a disputa
de onde serão aplicados os recursos públicos; o que
existe, com todo o respeito que tenho à Igreja Católica,
é a utilização política de um inocente, no caso o Bispo
que está fazendo greve de fome, por pessoas que não
vêm à tribuna para dizer quais são os seus verdadeiros motivos, os falsos ambientalistas que surgiram de
uma hora para outra e que não apóiam um projeto em
defesa da vida do povo nordestino.
O projeto defende o abastecimento humano em
cidades que simplesmente poderão deixar de existir
no futuro. Isso pode ocorrer na Paraíba, no Rio Grande
do Norte, no Ceará. A própria Capital deste Estado,
Fortaleza, precisa das águas do São Francisco.
Isso é inadmissível. Não nos podemos deixar
envolver emocionalmente. Trata-se de interesse da população brasileira como um todo, especialmente dos
Estados do Nordeste setentrional, que sem essa interligação de águas com a bacia do São Francisco terão
todo o seu crescimento, principalmente no interior da
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, comprometido por falta de água para consumo humano.
Com os dados técnicos existentes, com a aprovação do projeto pelo Comitê da Bacia Hidrográﬁca
do Rio São Francisco, pela ANA e com a licença ambiental prévia concedida pelo IBAMA, depois de inú-
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meras audiências públicas, não temos dúvida de que
o impacto ambiental que existirá no projeto será bem
menor do que em qualquer projeto de irrigação em
funcionamento neste momento.
Não vamos deixar que isso aconteça. Se existe manifestação de grupos organizados na Bahia ou
em Sergipe, certamente haverá manifestações muito
maiores na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do
Norte, que têm direito à água porque o Rio São Francisco não pertence a Estado nenhum, mas a todos os
brasileiros.
Defendemos a causa da vida, o abastecimento
humano, o crescimento de cidades e o respeito a toda
a população, pois são brasileiros, assim como os baianos, e têm direito à água da mesma forma.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Benjamim Maranhão, o Sr. Maurício Rabelo, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Orlando Desconsi, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. MAURÍCIO RABELO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO RABELO (PL – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Orlando Desconsi, Sras. e Srs. Parlamentares,
volto a esta tribuna para externar meus cumprimentos
a todos os idosos deste Brasil. Faço-o em nome de
minha mãe, a Sra. Gasparina Rabelo dos Reis, que
já passou dos 60 anos de idade, e de meu pai, o Sr.
João Tavares Rabelo, nosso querido Ferruja, que já
tem 72 anos de idade.
Cumprimento todos os idosos do Brasil, especialmente os do meu Estado, Tocantins.
O Estatuto do Idoso é uma realidade, mas parece que ainda não saiu do papel. Os idosos têm vários
direitos no papel, mas ainda há liminar que os retira.
Apelo ao Presidente Lula e a seus Ministros para que
façam valer o que está escrito no Estatuto do Idoso,
uma conquista dos idosos, que tanto ensinaram e deram a todos nós, que ainda não chegamos lá, ﬁlhos e
netos. Hoje, milhões de idosos vivem de maneira humilhante em nosso País.
Neste dia importante, deixo registrada a preocupação com o fato de que os idosos precisam ser
mais reconhecidos no Brasil e ter tratamento mais
adequado. De nosso lado, procuramos levar recursos
do Governo Federal aos idosos do nosso Estado. Tive
a satisfação, por meio de emenda de minha autoria,
de ver liberado mais de meio milhão de reais para o
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Hospital Padre Luso, de Palmas, e a Associação dos
Idosos do Estado do Tocantins, para que os idosos
sejam mais bem cuidados, para que disponham de
unidades móveis de saúde para locomoção do interior
para a Capital e vice-versa.
Parabenizo todos os idosos do nosso Estado e
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – V.Exa.
tem toda a razão nas suas observações. Essa é uma
dívida da sociedade brasileira com os nossos idosos,
que tanto ﬁzeram pelo nosso País.
O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. HUMBERTO MICHILES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO MICHILES (PL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, eu não poderia deixar de vir hoje
à tribuna registrar uma homenagem pela passagem do
Dia Internacional do Idoso, a exemplo do que já ﬁzeram companheiros nossos como os Deputados Deley
e Maurício Rabelo.
Há muitos anos trata-se o idoso com preconceito. Nossa sociedade segue uma visão utilitarista: enquanto a pessoa está produzindo, trabalhando, merece
respeito, reconhecimento; quando deixa de produzir,
é descartada.
É evidente que avanços foram obtidos e que essa
realidade tem mudado consideravelmente, a exemplo
da promulgação do Estatuto do Idoso, em 2003, quando colocamos no papel nossos deveres para com as
pessoas da terceira idade.
Mas, se houve um avanço na lei e já se trata o
idoso com mais respeito, é preciso reconhecer que
muito ainda há por fazer. Artigos do próprio Estatuto
do Idoso não estão sendo cumpridos, um deles o que
estabelece a obrigatoriedade de empresas de transporte interestadual concederem 2 vagas para idosos
que tenham rendimento menor que 2 salários mínimos.
As empresas foram à Justiça e obtiveram uma liminar que suspende a obrigatoriedade de cumprimento
desse dispositivo.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã
vamos escolher nosso Presidente, o Presidente do Parlamento brasileiro, o homem que vai dirigir esta Casa
num momento tão delicado para a Nação, sobretudo
para o Congresso Nacional.
Que Deus abençoe este Plenário e nos inspire
a eleger não um Presidente do Governo ou um Presidente da Oposição, mas um Presidente que cumpra
o dever de resgatar a credibilidade desta Casa e o
respeito da população.
Faço desde já um apelo ao futuro Presidente
da Câmara dos Deputados: que deﬁna como uma de
suas prioridades trabalhar em prol de que o Superior
Tribunal de Justiça julgue essa questão no menor espaço de tempo possível e faça valer o que esta Casa
decidiu quando aprovou o Estatuto do Idoso. Assim o
Parlamento manifestará seu respeito pelas pessoas
da terceira idade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho cumprimentar o Governo pelo lançamento de um programa voltado para a
capacitação dos nossos jovens, o Escola de Fábrica,
importante iniciativa do Ministério da Educação. Jovens
de camadas pobres da nossa sociedade terão bolsas
para fazer cursos de qualiﬁcação e assim melhorar suas
condições de acesso ao mercado de trabalho.
O projeto é da maior importância. Diz o ditado
que mais importante do que dar o peixe é ensinar a
pescar. Pois é exatamente esse o ﬁm do Escola de Fábrica, usar a estrutura de indústrias e empresas para
capacitar a mão-de-obra.
Para nossa satisfação, o programa foi lançado no
Paraná, na minha cidade de Londrina, num belo evento que contou com a participação da Sra. Jane Bauer,
Diretora Nacional do Escola de Fábrica, de várias autoridades e de representantes da entidade responsável
pelo programa no norte do Estado, o SINPRO.
Deixo registrados meus cumprimentos ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, ao Secretário
de Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério,
Prof. Ibañez Ruiz, à Sra. Jane Bauer e a todos os que
estão trabalhando pelo sucesso do programa. Esperamos que no próximo ano mais turmas sejam abertas e
milhares de jovens tenham acesso a esse ensino, que
com certeza se traduzirá em novas oportunidades.
Por ﬁm, Sr. Presidente, registro minha expectativa
de que amanhã a Câmara dos Deputados eleja um Pre-
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sidente capaz de resgatar a imagem da Casa. Andando por este País afora, nós, Deputados, constatamos
que a imagem do Parlamento precisa radicalmente de
melhoras. Precisamos valorizar nossos trabalhos.
Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago à consideração de
V.Exas., sobretudo à consideração dos milhões de
brasileiros que lutam quotidianamente pela habitação
popular, pelo investimento em saneamento, pela infraestrutura nas grandes, médias e pequenas cidades do
nosso País, 2 matérias que estão à nossa disposição
desde hoje cedo.
A primeira delas, este informativo elaborado
pela Consultoria de Fiscalização Financeira e pela
Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, uma avaliação preliminar do projeto
de lei orçamentária do Presidente Lula para o ano de
2006. Lamentavelmente, os números colocados a nossa disposição causam enorme preocupação.
Vou direto a um dos itens mais expressivos do
Orçamento, a despesa com os juros nominais da dívida pública, que chega aos 113 bilhões de reais, mas
mesmo assim deixa um déﬁcit de quase 63 bilhões de
reais, o que totaliza uma previsão de quase 178 bilhões de reais, ou 10 vezes a previsão do Orçamento
Federal para 2006 na função Educação, que tem estimados 17 bilhões mais alguns milhões de reais para
o mesmo exercício.
Destaco também matéria publicada no jornal Valor Econômico desta terça-feira sob o título Contas
Públicas. Proporcionalmente a 2004, cai o empenho e
a liquidação de verbas para investimentos.
Referi-me ainda há pouco aos milhões e milhões
de brasileiros que moram nos grandes centros urbanos,
nas regiões metropolitanas e lutam quotidianamente
em associações de bairros, conselhos de moradores,
igrejas progressistas, orientados e articulados com a
Central de Movimentos Populares.
Destacarei alguns dados da execução orçamentária no exercício de 2005. De janeiro a 17 de setembro deste ano, 8,94% do total de 22 bilhões previstos
para investimentos foram executados. Neste mês de
setembro, o baixo nível de execução do Orçamento
– aprovado pelo voto dos Deputados Federais e dos
Senadores – e o baixo nível de saneamento ambiental
urbano ﬁzeram com que o Governo Federal liquidasse
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apenas 0,43% da verba autorizada de um total de 838
milhões e 613 mil reais.
Isso é gravíssimo, porque somos um país cuja
população foi levada a habitar os grandes centro urbanos desde o ﬁm da década de 70 do século passado
e vivemos com brutal déﬁcit de moradia popular e baixíssimo nível de execução das obras de saneamento,
sobretudo nas grandes cidades.
Quanto a investimento em infra-estrutura de
transportes, o Governo liquidou apenas 7,43% dos
206 milhões e 688 mil reais autorizados pela mensagem orçamentária.
Esse quadro ilustra a grave fotograﬁa da disparidade entre o Orçamento aprovado pelo Congresso e a
plena execução desse mesmo orçamento, sobretudo
nas áreas mais carentes dos grandes e médios centros urbanos. De janeiro a setembro deste ano, foram
executados menos de 5% de um total de cerca de 800
milhões de reais.
Temos de exigir um Orçamento impositivo e a
aplicação plena de tudo aquilo que é decidido pelo
Congresso.
O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Desconsi) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ALMIR MOURA (PMDB – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para falar de um assunto de relevância nacional que está mexendo com
o povo brasileiro: a máﬁa do apito.
Nós que acompanhamos o Campeonato Brasileiro e outros campeonatos temos visto que, apesar de
se cometerem erros absurdos na arbitragem nacional,
não apenas há erros da parte dos árbitros, mas também dos comentaristas de arbitragem das emissoras
de televisão, que tentam fazer crer ao telespectador
aquilo que este não viu. Os comentaristas de arbitragem
defendem ardorosamente os erros cometidos pelos
árbitros e também têm de ser investigados.
Se assistirmos aos jogos – ainda não vi os tapes
– que estão sob suspeita, veremos que a análise dos
comentaristas de arbitragem de televisão é tendenciosa. Defendem os erros desses árbitros. Um desses
comentaristas que trabalha numa grande rede de televisão chegou ao cúmulo de brigar no ar, utilizando
palavras agressivas, com o narrador da emissora de
televisão que cobre o Campeonato Brasileiro.
Isso é muito estranho, Sr. Presidente. A população
vê uma imagem na televisão, e o comentarista, desrespeitando o que a televisão mostra, diz outra coisa,
tenta apresentar outra situação.
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Será que não seria o caso de pedir esclarecimento
aos comentaristas de arbitragem das emissoras? Eles
defendem os árbitros.
Não há acusação alguma aqui, mas é necessário analisar o tape, para se veriﬁcar se houve a defesa
dos erros cometidos pela arbitragem que faz armação
nos jogos.
Portanto, é preciso prestar mais atenção quando
se ouve o comentarista de arbitragem, para veriﬁcar se
o que ele está dizendo realmente é o que está sendo
mostrado pela televisão.
Desejo ao povo brasileiro sorte.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Almir Moura, o
Sr. Orlando Desconsi, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alex Canziani, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasileiros, ocupamos esta tribuna para registrar a luta travada pela
CONTAG, FETRAF-Sul e Via Campesina no sentido
de que o Governo do Presidente Lula e nossos Ministros aportassem recursos para minimizar os efeitos da
seca no sul do Brasil, especialmente no meu Estado, o
Rio Grande do Sul. Quatro Estados foram duramente
atingidos: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná
e Mato Grosso do Sul.
Acompanhamos esse debate, como coordenador
do núcleo agrário da bancada federal do Partido dos
Trabalhadores, e várias vezes pressionamos alguns
Ministérios. Registramos o trabalho realizado pelo
Ministério da Integração Nacional, por intermédio do
Ministro Ciro Gomes, de sua equipe e do Secretário
Nacional de Defesa Civil, Coronel Jorge Pimentel.
Gostaria de saudá-los pela atuação no Ministério da
Integração Nacional.
Saúdo também o Presidente Lula, que enviou a
esta Casa a Medida Provisória nº 257, de 2005, que
está na pauta para ser votada. Esperávamos votá-la
hoje, mas, infelizmente, não houve votação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisamos eleger rapidamente o novo Presidente da Câmara,
para que a Casa possa retomar o seu ritmo normal.
Voltando ao tema que nos trouxe a tribuna, Sr.
Presidente, no caso do Rio Grande do Sul, serão 6
milhões e 671 mil reais a serem destinados a 137 Mu-
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nicípios pelo Ministério da Integração Nacional para
aplicação na rede de água. Assim, caso haja nova
seca, menos famílias padecerão em razão dessa contingência da natureza.
Portanto, parabenizo o Governo Lula, o Ministro
Ciro Gomes, o Coronel Jorge Pimentel e as entidades
que lutaram em nome do núcleo agrário da bancada
federal do Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ADEMIR CAMILO (PL – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero agradecer aos Prefeitos da região
do Baixo Jequitinhonha que comparecem a esta Casa,
representando não só seus Municípios, mas também,
como ato de grandeza, a mencionada região.
Amanhã teremos uma audiência com o Ministro Alfredo Nascimento para reivindicar melhorias na
BR-367, que liga Itaobim a Jequitinhonha e também
Almenara a Jacinto.
Ressalto a presença do Prefeito de Joaima, Flávio
Leal, e seu Secretário de Saúde; do Prefeito de Jacinto,
Antônio Alves; do Prefeito de Almenara e Presidente
da AMBAJ, Carlos Novaes; e do Prefeito de Santo Antônio do Jacinto, Ranieni José da Silva.
Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 257 será
apreciada na próxima semana. Esperamos liberar recursos da monta de 2 milhões de reais para o Município de Teóﬁlo Otoni, atingido pelas chuvas, ainda de
fevereiro. Esperamos dar uma resposta àquela população atingida pelas chuvas.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA HELENA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Tem V.Exa.
a palavra.
A SRA. MARIA HELENA (PPS – RR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o jornal Folha
de S.Paulo divulgou matéria nesse domingo em que
relata o enorme prejuízo causado pela morte de castanheiras na Amazônia.
Ao longo do tempo, desde que foi atraída para
a Amazônia pelas políticas do Governo dos anos 70
e 80, a nova frente de expansão deixou, em meio às
pastagens, milhares de castanheiras isoladas nos
campos, sem as mínimas condições biológicas de se
manterem em pé, de frutiﬁcarem ou de se reproduzirem.
O resultado mais objetivo é a formação de enormes
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cemitérios de árvores, caídas ou não, sem as mínimas
condições de se perpetuarem.
Temos, por conta disso, um prejuízo econômico
com a perda de um recurso que poderia estar servindo à economia local.
Com a premissa de conter uma possível investida dos madeireiros, dada a quantidade de árvores
existentes em algumas áreas, foi editado em 1994 o
Decreto nº 1.282, proibindo a comercialização da castanheira em toda a Amazônia. Certamente a ocasião
exigia tal decisão, horizontal, mas preventiva. Ocorre
que, ao longo de mais de 10 anos de vigência, o que
se pode aﬁrmar é que as árvores mortas continuam
lá, apodrecendo, e as que estavam vivas e isoladas
morreram ou estão morrendo e, caídas, apenas dão
testemunho da inércia do Estado.
Prova disso é a existência de uma legislação obtusa, que proíbe que essas árvores, que apodrecem no
campo, sejam aproveitadas sob qualquer pretexto.
Por outro lado, praticamente impulsionadas por
graves restrições legais, muitas empresas, clandestinamente, extraem e industrializam essa madeira, sujeitando-se às penalidades que a lei determina, somando
mais um problema à questão já dramática da gestão
dos recursos naturais na Amazônia.
No meu entender, o Governo deveria editar uma
nova medida, autorizando e disciplinando o aproveitamento das castanheiras mortas. O IBAMA e os Governos Estaduais, junto com os proprietários, as associações e empresas, têm plenas condições de controlar
a retirada dessas árvores mortas, destinando-as prioritariamente a programas de construção e melhoria
habitacional para as comunidades mais pobres.
Gostaria de aproveitar este momento para expressar também minha indignação aos recentes atos
de violência praticados por aqueles que são contrários
à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do
Sol em área contínua.
Há algumas semanas, um incêndio criminoso destruiu um valioso patrimônio de meu Estado, a Missão
Surumu, constituída pelos missionários católicos que
se ﬁxaram na região no início do século XX.
Já esperávamos resistência por parte daqueles
que estão sendo retirados da área da reserva, mas
nada justiﬁca o uso da violência. Essa atitude em nada
contribuirá para solucionar o problema. Muito pelo contrário, o atentado praticado contra o patrimônio público
é uma agravante para a situação que estamos vivenciando no Estado.
Vale ressaltar que, em um passado não muito
distante, índios e não-índios usufruíam dos serviços
prestados pelo hospital e pela escola existentes na missão. Hoje, por conseqüência desse ato de violência, um
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dos maiores símbolos da convivência pacíﬁca entre as
etnias existentes na região foi reduzido a cinzas.
Episódios como esse não podem se repetir. Devemos direcionar nossos esforços não para atos destrutivos, mas sim para iniciativas que possam reverter
o quadro que se instalou com a homologação da reserva em área contínua.
Muito obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um fato verdadeiramente escandaloso ocorreu nos últimos dias: a
liberação de 72,4 milhões de reais relativa a emendas
de Parlamentares. Durante o ano todo, de janeiro a
agosto, o valor foi menor: 67 milhões de reais. Além
disso, o Governo promete liberar mais 500 milhões
concernentes a emendas de Parlamentares. De todos?
Não, apenas de Parlamentares da base. Esses cerca
de 72 milhões foram para Deputados do PT, PMDB,
PTB, PSB, PCdoB e PP. A Oposição não vê nem água,
nem pão, ﬁca a ver navios. Portanto, trata-se de gravíssima distorção.
Quais as repercussões dessa liberação num
momento absolutamente inoportuno? Primeiro, reforça a tese de que, para ganhar uma eleição, no caso
a Presidência da Casa, precisa de argumentos não
ideológicos, não políticos, materiais. Segundo, reforça
indiretamente a tese do mensalão. O que é pior, mostra
que o Governo não lê Skinner nem Pavlov – não vou
falar de Pavlov, para não tratar os Deputados como
animais. Não lê Skinner, o teórico, o psicólogo do comportamento reforçado.
Liberando recursos à base em importante votação,
o Governo acena para a necessidade desse tipo de
barganha: recursos, emendas, negociações espúrias,
o que é muito ruim para a imagem deste Parlamento, que justamente nesta eleição deve eleger alguém
que ajude a resgatar a respeitabilidade, a legitimidade
desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Nós é
que agradecemos, Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame.

VIII – ENCERRAMENTO
SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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RORAIMA
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Badu Picanço PL nº nº
Total de Amapá: 1
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Marcelo Teixeira PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 7
PIAUÍ
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE

PARÁ
Babá S.Part.
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL nº nº
Total de Pará: 6
AMAZONAS
Átila Lins PPS
Carlos Souza PP
Francisco Garcia PP
Total de Amazonas: 3
RONDONIA
Anselmo PT
Hamilton Casara PSDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 3
ACRE
João Correia PMDB
Total de Acre: 1

Álvaro Dias PDT
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Carlos Batata PSDB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PTB
Marcos de Jesus PL nº nº
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Total de Pernambuco: 8
ALAGOAS
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teóﬁlo PPS
Total de Alagoas: 4
SERGIPE

TOCANTINS
Darci Coelho PP
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL nº nº
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 4
MARANHÃO
Costa Ferreira PSC
Luciano Leitoa PSB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3
CEARÁ
Antenor Naspolini PSDB
Arnon Bezerra PTB
João Alfredo S.Part.
José Pimentel PT

Heleno Silva PL nº nº
Total de Sergipe: 1
BAHIA
Edson Duarte PV
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PL nº nº
José Carlos Aleluia PFL
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PL nº nº
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PP
Total de Bahia: 10
MINAS GERAIS
Cabo Júlio PMDB
Carlos Mota PSB
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Carlos Willian PMDB
César Medeiros PT
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira S.Part.
Fernando Diniz PMDB
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL nº nº
Júlio Delgado PSB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PDT
Total de Minas Gerais: 19
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Jair de Oliveira PMDB
Neucimar Fraga PL nº nº
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 5
RIO DE JANEIRO
Carlos Santana PT
Deley PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
Josias Quintal PMDB
Miro Teixeira PT
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Gripp PL nº nº
Total de Rio de Janeiro: 12
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Iara Bernardi PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
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João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Marcelo Ortiz PV
Medeiros PL nº nº
Orlando Fantazzini PT
Professor Luizinho PT
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Wanderval Santos PL nº nº
Total de SÃO PAULO 20
MATO GROSSO
Lino Rossi PP
Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso: 2
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PFL
Jorge Pinheiro PL nº nº
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Tatico PL nº nº
Total de Distrito Federal: 5
GOIÁS
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Bifﬁ PT
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3
PARANÁ
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PTB
Colombo PT
Dra. Clair PT
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL nº nº
Takayama PMDB
Vitorassi PT
Total de Paraná: 12
SANTA CATARINA
Gervásio Silva PFL
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
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Alceu Collares PDT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB
Júlio Redecker PSDB
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 9
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 1
PARÁ
Jader Barbalho PMDB
Wladimir Costa PMDB
Total de Pará: 2

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Lael Varella PFL
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 3
ESPÍRITO SANTO
Feu Rosa PP
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Total de Espírito Santo: 3
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB
Elaine Costa PTB
Márcio Fortes PSDB
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 4
SÃO PAULO

PIAUÍ
Ciro Nogueira PP
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Inaldo Leitão PL nº nº
Lúcia Braga PMDB
Marcondes Gadelha PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 4
PERNAMBUCO
Fernando Ferro PT
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 5
ALAGOAS
João Caldas PL nº nº
Total de Alagoas: 1
BAHIA
Severiano Alves PDT
Total de Bahia: 1
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Arlindo Chinaglia PT
Celso Russomanno PP
Delﬁm Netto PMDB
Ivan Valente PT
José Dirceu PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Ricardo Berzoini PT
Xico Graziano PSDB
Total de São Paulo: 11
MATO GROSSO
Wellington Fagundes PL nº nº
Total de Mato Grosso: 1
GOIÁS
Sandro Mabel PL nº nº
Total de GOIÁS 1
RIO GRANDE DO SUL
Eliseu Padilha PMDB
Paulo Gouvêa PL nº nº
Total de Rio Grande do Sul: 2
O SR. PRESIDENTE (Alex Canziani) – Encerro
a sessão, antes convocando Sessões Extraordinárias
para amanhã, quarta-feira, dia 28 de setembro: às
10 horas, para Eleição do Presidente da Câmara dos
Deputados, nos termos do artigo 8º, § 2º, combinado
com o artigo 7º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados; e às 18 horas, para Eleição, em Segundo
Escrutínio, do Presidente da Câmara dos Deputados,
se houver.
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005
Dia 28, 4ª-feira
15:00 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
15:25 ANTONIO CRUZ (PP – MS)
Dia 29, 5ª-feira
15:00 FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR)
15:25 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP)
Dia 30, 6ª-feira
10:00 CHICO SARDELLI (PFL – SP)
10:25 ROBERTO MAGALHÃES (PFL – PE)
10:50 JORGE PINHEIRO (PL – DF)
11:15 PAULO DELGADO (PT – MG)
11:40 MIGUEL DE SOUZA (PL – RO)
12:05 INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
12:30 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
12:55 ENÉAS (PRONA – SP)
13:20 VADINHO BAIÃO (PT – MG)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – Do Sr. Dr. Rosinha
– que “altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem,
o transporte, o armazenamento, a comercialização,
a propaganda comercial, a utilização, a importação,
a exportação, o destino ﬁnal dos resíduos e embalagens, o registro, a classiﬁcação, o controle, a inspeção
e a ﬁscalização de agrotóxicos, seus componentes e
aﬁns, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-09-05
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 – Do Sr. Lobbe Neto
– que “estabelece critérios para a produção e a comercialização de álcool hidratado pelas unidades produtoras, com capacidade de até 5.000 litros / dia, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA.
PROJETO DE LEI Nº 2.833/03 – Do Sr. Hamilton Casara
– que “dispõe sobre a utilização de áreas de várzeas e
de preservação permanente na Amazônia Legal”.
RELATOR: Deputado DR. RODOLFO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – Do Sr. Enio Bacci
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.756/05 – Do Sr. Josias Gomes
– que “altera a redação do art. 19 da Lei nº 10.696, de
2 de julho de 2003”.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.
PROJETO DE LEI Nº 5.768/05 – Do Sr. Osório Adriano – que “altera disposições da Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola,
estabelecendo a equivalência em produto dos valores
pecuniários transacionados nas operações de crédito
rural relativas ao custeio”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.774/05 – Do Sr. Eliseu Padilha
– que “altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 – Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “redeﬁne as garantias e simpliﬁca os requisitos para acesso a ﬁnanciamentos do
FINAME Agrícola”.
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-09-05
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.865/02 – Do Sr. Sérgio Miranda
– que “dispõe sobre a composição de itens de preços
na cesta de serviços de telecomunicações e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.480/04 – Da Sra. Ann Pontes
– que “regula o ambiente de trabalho nas fábricas de
carvão vegetal”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 275 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil”
(Apensado: PL nº nº 3407/1992)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PROJETO DE LEI Nº 2.351/91 – Do Sr. Hugo Biehl
– que “acrescenta parágrafo único ao artigo 21 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor” (Apensados: PL nº nº
388/2003 e PL nº nº 5060/2005)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI.
PROJETO DE LEI Nº 1.985/99 – Do Sr. Edinho Bez
– que “modiﬁca a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
introduzindo artigo que torna obrigatória a ampla divulgação das tarifas praticadas pelas prestadoras de
serviço telefônico ﬁxo comutado e de serviço móvel
celular”. (Apensados: PL nº nº 2499/2000 e PL nº nº
3337/2000)
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.748/00 – Do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 7.289 de 18 de dezembro de
1984, modiﬁcada pela Lei nº 7.475 de 13 de maio de
1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar
do Distrito Federal), modiﬁcando o tempo de serviço
prestado pelos Policiais Militares Femininos”. (Apensados: PL nº nº 2749/2000 e PL nº nº 3013/2000)
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS.
PROJETO DE LEI Nº 3.264/00 – Do Sr. Alberto Fraga
– que “altera o inciso III do art. 1º da Lei nº 9.237, de
22 de dezembro de 1995, que ﬁxa o efetivo da Polícia
Militar do Distrito Federal e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS.

PROJETO DE LEI Nº 4.329/04 – Do Sr. Eduardo Paes
– que “acrescenta parágrafo ao art. 82 da Lei nº 7.210,
de 11 de junho de 1984, que “institui a Lei de Execução Penal””.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.

PROJETO DE LEI Nº 3.331/00 – Do Sr. Enio Bacci
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as
empresas distribuidoras de medicamentos, com sede
ou atuação no país, colocarem à disposição de todas
as drogarias e farmácias, os medicamentos genéricos
aprovados pelo Governo Federal e dá outras providências”. (Apensado: PL nº nº 4028/2001 (Apensado: PL
nº nº 5425/2001))
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.

PROJETO DE LEI Nº 4.595/04 – Do Sr. José Carlos
Aleluia – que “altera o art. 4º, §2º e o caput do art.7º
da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, que
regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.

PROJETO DE LEI Nº 5.482/01 – Do Sr. José Linhares
– que “altera dispositivos da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre a caracterização de entidades beneﬁcentes para ﬁns de isenção de contribuições
para o ﬁnanciamento da Seguridade Social”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 5.964/01 – Do Sr. Custódio Mattos
– que “dispõe sobre a cobertura, pelo Sistema Único de
Saúde, dos custos operacionais dos serviços hospitalares decorrentes de assunção de obrigação imposta

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 1.359/91 – Do Sr. Francisco Silva
– que “acrescenta dispositivos ao artigo 83, da Lei nº
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pelo Poder Judiciário à rede privada e dá outras providências”. (Apensado: PL nº nº 7190/2002 (Apensado:
PL nº nº 4166/2004))
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 6.169/02 – Do Senado Federal
– CASILDO MALDANER – que “denomina “Prefeito
Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km 6 da Rodovia
BR-101, no acesso ao Município de Garuva, Estado
de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE LEI Nº 6.949/02 – Do Sr. Romeu Queiroz – que “denomina “ Rodovia Celso Murta “ o trecho
da rodovia BR-367, entre as cidades de Araçuaí e Salinas, no Estado de Minas Gerais”.
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO.
PROJETO DE LEI Nº 7.025/02 – Do Senado Federal
– MAURO MIRANDA – (PLS nº 68/2002) – que “denomina Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localizado no
km 166 da BR-060”.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 7.026/02 – Do Senado Federal
– MAURO MIRANDA – (PLS nº 82/2002) – que “denomina Viaduto Ovídio José dos Santos o viaduto localizado no km 620 da rodovia BR-153, no Município
de Morrinhos, no Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 2.930/04 – Do Sr. Geddel Vieira Lima – que “denomina “Usina Hidrelétrica Paulo
de Souza Coelho” a usina de Sobradinho, no rio São
Francisco”.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.981/04 – Da Sra. Iriny Lopes
– que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, prevendo a transferência de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública – FNSP para os municípios que sejam sedes de penitenciárias, colônias
agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de observação e hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico”.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PROJETO DE LEI Nº 3.133/04 – Da Sra. Luiza Erundina – que “dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá
assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 3.242/04 – Do Sr. Eduardo Valverde – que “acrescenta os Incisos X e XI no Art. 1º
da Lei Ordinária nº 8.313, de 1991”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.871/04 – Do Sr. Mário Assad
Júnior – (PL 3782/2004) – que “acrescenta art. 4º – A
à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que “dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico e dá
outras providências”, a ﬁm de conceder estabilidade
provisória para a empregada gestante”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS.
PROJETO DE LEI Nº 3.978/04 – Do Sr. Dr. Francisco
Gonçalves – que “altera a Lei nº 7.649, de 25 de janeiro de 1988”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PROJETO DE LEI Nº 4.070/04 – Do Sr. Ivan Paixão
– que “denomina o trecho da BR – 235 entre Aracaju
e a divisa SE / BA “Rodovia Padre Pedro””.
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 4.797/05 – Do Sr. Rubinelli – que
“acrescenta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que especiﬁca, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-09-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 173/99 – Do Sr. Mendes Ribeiro
Filho – que “dispõe sobre o procedimento de reserva
de terras para comunidades indígenas que não estejam ocupando as terras que seriam de sua ocupação
tradicional, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO.
PROJETO DE LEI Nº 3.952/04 – Do Sr. Assis Miguel
do Couto e outros – que “institui a Política Nacional
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”.
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.514/04 – Do Sr. Roberto Pessoa
e outros – (PL 3365/2004) – que “dispõe sobre a repactuação de dívidas oriundas de operações de crédito rural
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste (ADENE), e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 29-9-2005)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.546/05 – Do Sr. Capitão Wayne
– que “estabelece regras gerais para a construção de
estabelecimentos penais, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.699/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “altera os arts. 7º, 13 e 15 da Lei nº 9.636,
de 15 de maio de 1998, que, primordialmente, dispõe
sobre a regularização, administração, aforamento e
alienação de bens imóveis de domínio da União”.
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP.
PROJETO DE LEI Nº 5.787/05 – Do Sr. Carlos Nader
– que “”Torna obrigatório o plantio de espécimes da
ﬂora nativa, representativas de cada região, em todos
os logradouros públicos e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E MINORIAS
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A – Audiência Pública:
TEMA: Monitoramento da Política Externa de Direitos
Humanos nas Instâncias da ONU
Convidados:
Sra. Lúcia Nader – Coordenadora do Programa de
Acompanhamento de Política Externa em Direitos Humanos – PAPEDH;
Sr. Oscar Vilhena – Diretor da CONECTAS (Associação de Direitos Humanos em Rede);
Sr. Guilherme de Almeida – Coordenador da Unidade
de Direitos Humanos e Cidadania do PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento);
Sr. Mário Mamede – Subsecretário de Direitos Humanos
da Secretaria-Geral da Presidêncvia da República;
Sra. Maria Luiza Viotti – Diretora do Departamento de
Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das
Relações Exteriores.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.437/04 – Do Senado Federal –
Serys Slhessarenko – (PLS nº 520/2004) – que “dispõe
sobre a criação do “Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra””. (Apensado: PL nº nº 5352/2005)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 5.434/05 – Do Sr. Eduardo Gomes – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional””.
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-09-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.536/04 – Do Sr. Walter Feldman – que “dispõe sobre o atendimento de requisitos
especíﬁcos, nas licitações para a compra de medicamentos e insumos farmacêuticos”.
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PROJETO DE LEI Nº 3.838/04 – Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao
artigo 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que
dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social incidentes sobre a importação
de bens e serviços e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.546/04 – Do Sr. Eduardo Paes
– que “institui que toda licitação voltada para operações
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de compra e venda de energia elétrica, inclusive na
modalidade de leilão, terá a Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro – BVRJ como local oﬁcial de recebimento
e julgamento das propostas, altera dispositivo da Lei
nº 10.848 de 15 de março de 2004, que dispõe sobre
a comercialização de energia elétrica e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
PROJETO DE LEI Nº 4.585/04 – Do Sr. Julio Lopes
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.036, de 1990,
que “Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, e dá outras providências”, para exigir a apresentação de atestado de qualiﬁcação nas operações
de crédito realizadas com recursos do FGTS”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.408/05 – Do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “autoriza, nos termos do § 3º do art. 164
da Constituição Federal, que até cinco por cento das
disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sejam depositadas em cooperativas de crédito”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.803/05 – Do Sr. Edson Ezequiel – que “”Isenta do Imposto sobre Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, computadores, periféricos, softwares e aplicativos, adquiridos
por estudantes, professores e proﬁssionais liberais
autônomos.””
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.810/05 – Da Sra. Angela Guadagnin – que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis por corretores de imóveis”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.021/04 – Do Sr. Carlos Nader
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, destinando dois por cento da arrecadação das loterias e concursos de prognósticos ao
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – Do Senado Federal
– Maguito Vilela – (PLS nº 493/2003) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Sudoeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás
(UFG) em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados:
PL nº nº 2611/2003 e PL nº nº 4663/2004)
RELATOR: Deputado MARCELINO FRAGA.
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PROJETO DE LEI Nº 4.426/04 – Do Sr. José Carlos
Machado – que “altera a redação do art. 66 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991 e do art. 2º da Lei nº
10.888, de 24 de junho de 2004, para ﬁxar em 18 anos
a idade limite dos dependentes para ﬁns de direito ao
salário-família”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.451/05 – Do Poder Executivo
– (MSC 359/2005) – que “altera dispositivos da Lei nº
10.479, de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de Diplomata,
Oﬁcial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; altera
os valores dos salários dos empregos públicos criados
pela Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de
Pessoal do Hospital das Forças Armadas; dispõe sobre a
remuneração dos titulares dos cargos de Juiz-Presidente
e Juiz do Tribunal Marítimo; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 29-9-2005)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.901/02 – Do Sr. Antonio Cambraia – que “estabelece redução de tarifa para os consumidores de energia elétrica portadores de deﬁciências
ou enfermidades que demandem utilização de equipamentos ou tratamentos dependentes de consumo
de eletricidade”.
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.183/05 – Da Sra. Laura Carneiro – que “obriga as empresas concessionárias dos
serviços de distribuição de água e energia elétrica a
incluírem, em suas faturas mensais, mensagens de
esclarecimento sobre racionalização de consumo”
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 29-9-2005)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 3.257/04 – Do Sr. Geraldo Resende – que “acresce parágrafo ao artigo 3º da Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qual dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos ﬁnanceiros na área
da saúde e dá outras providências”. (Apensado: PL nº
nº 5244/2005)
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.171/00 – Do Senado Federal
– Arlindo Porto – (PLS nº 557/2000) – que “altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo Sistema Único de Saúde, dos gastos com medicamentos de uso contínuo não disponíveis na rede local do
Sistema”. (Apensados: PL nº nº 3211/2000, PL nº nº
3899/2000 e PL nº nº 2099/1999 (Apensado: PL nº nº
7446/2002))
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
PROJETO DE LEI Nº 912/03 – Do Sr. Dr. Heleno – que
“modiﬁca o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de março
de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro
de 1997, inserindo o § 3º no Art. 10 para permitir que
a confecção da lista única de espera para transplantes
passe a observar o grau de prioridade de emergência
médica”. (Apensados: PL nº nº 2745/2003 e PL nº nº
4165/2004 (Apensado: PL nº nº 4320/2004))
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
LOCAL: Plenário 12 do Anexo II
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema:
“Obtenção de subsídios sobre o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades Para Todos.”
Convidados:
ADEILSON RIBEIRO TELLES
Coordenador do Programa Brasil, Gênero e Raça
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego
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MATILDE RIBEIRO
Secretária Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial -- SEPPIR
OTÁVIO BRITO LOPES
Vice-Procurador-Geral do Trabalho – Ministério Público do Trabalho
NATHALIE BEGHIN
Pesquisadora e Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
MIRIAN CLEUSA FOCHI
Secretária de Assuntos Parlamentares do Sindicato
dos Bancários de Brasília
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 29-9-2005)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 – Do Sr. Hermes Parcianello – que “dispõe sobre as atividades de Movimentação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL
nº nº 4073/2004, PL nº nº 4367/2004, EMR 1/0, EMR
2/0 e PL nº nº 5689/2005)
RELATORA: Deputada ANN PONTES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.886/93 – Do Sr. José Aníbal
– que “regulamenta a proﬁssão de empregado de edifícios e dá outras providências” (Apensados: PL nº nº
374/1995 e PL nº nº 680/1995)
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE 2003, QUE “DISPÕE
SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA
JUVENTUDE”.
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
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REUNIÃO ORDINÁRIA
Deliberação dos seguintes requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1/05 – Da Sra. Alice Portugal
– que “requer a realização de Audiência Pública da
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à
PEC 138/2003”.
REQUERIMENTO Nº 2/05 – Da Sra. Alice Portugal
– que “requer à Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda Constitucional Nº
138, de 2003, que realize reuniões nas cinco regiões
do país, destinadas a discutir com a sociedade propostas de políticas públicas para a proteção dos direitos
da juventude”.
REQUERIMENTO Nº 3/05 – Do Sr. Lobbe Neto – que
“requeiro a realização de audiência pública conjunta,
desta Comissão com a Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao Projeto de Lei 4.530, de 2004, de
autoria da Comissão Especial destinada a acompanhar
e estudar propostas de políticas públicas para a juventude, que “aprova o Plano Nacional de Juventude e dá
outras providências” com a ﬁnalidade de debatermos
assuntos pertinentes à juventude”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº
1.144, DE 2003, DA SENHORA MARIA DO
CARMO LARA, QUE “INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
DEFINE DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
LOCAL: Plenário 7 do Anexo II
HORÁRIO: 14h
SEMINÁRIO
A – Seminário:
14 horas – Abertura
– Deputado Colbert Martins (Presidente da Comissão Especial – Saneamento Básico)
– Deputado Julio Lopes (Relator da matéria na
Comissão Especial-Saneamento Básico)
– Sr. Márcio Fortes (Ministro de Estado do Ministério das Cidades)
– Sra Márcia Kumer (Diretora da Vice-Presidência de Desenvolvimento Urbano e Governo da Caixa
Econômica Federal – CEF)
14h30 – Mesa Redonda para discutir o tema “O
pacto federativo e a organização institucional dos serviços de saneamento”.
Painel 1 – COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS expositores:
– Professor Floriano Marques Neto
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– Professor Dalmo Dallari
– Professor Marcos Juruena Villela Souto
– Professor Carlos Ary Sundfeld
Coordenador: Deputado Colbert Martins
Painel 2 – PAPEL DOS ENTES FEDERADOS
expositores:
– Sra. Ângela Nóbrega Fonti (Subsecretária de
Saneamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – RJ)
– Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli (Diretor Presidente
da Companhia Espírito Santense de Saneamento)
– Sr. João Paulo Lima e Silva (Presidente da
Frente Nacional de Prefeitos – FNP)
Coordenadora: Deputada Maria do Carmo Lara
Painel 3 – ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BRASIL
expositores:
– Sr. Paulo Cézar Piriati, Diretor comercial da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR
– Sr. Merlong Solano Nogueira, representante do
Consórcio Regional de Saneamento – CORESA
– Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho, Assessora da Presidência da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – COPASA
– Sr. Edson Aparecido da Silva, representante
do Fórum Nacional dos Urbanitários – FNU
Coordenador: Deputado Julio Lopes
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991,
QUE “DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO,
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E A
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE”.
LOCAL: Plenário 8 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
Deﬁnição da agenda dos trabalhos e eleição dos
Vice-Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A JUVENTUDE, QUE “APROVA O PLANO
NACIONAL DE JUVENTUDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
LOCAL: Plenário 13 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
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REUNIÃO ORDINÁRIA
a) Reunião dos Coordenadores dos seminários regionais com o Presidente e o Relator da Comissão;
b) Deliberação dos seguintes requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 12/05 – Da Sra. Thelma de
Oliveira – que “solicita seja convidado o Senhor Paulo
Silvestre Prado de Oliveira, supervisor do escritório
regional do Dieese, do Estado de São Paulo”
REQUERIMENTO Nº 13/05 – Do Sr. Lobbe Neto
– que “solicita seja convidado o Senhor JONATHAN
ROCHA GUIMARÃES, DA Rede Sou de Atitude, para,
em audiência pública, participar de debate sobre “ Formação para o Trabalho e Garantia de Renda”
III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
EM 27/09/2005:
Comissão de Direitos Humanos e Minorias:
PROJETO DE LEI Nº 615/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.313/2003
PROJETO DE LEI Nº 3.627/2004
(Encerra-se a sessão às 20 horas e 36
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO
DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 201, REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 2005 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, também não poderia deixar de buscar fazer a parte que me cabe, mesmo que mínima,
neste momento de grande turbulência por que passa
o País.
Para mim, esta é a maior crise política de toda
nossa história republicana. Não acredito que este Congresso Nacional, do qual faço parte, tenha autoridade
moral neste momento para realizar qualquer tipo de
reforma. Não há tempo, nem condições, nem clima
para isso. As CPIs tomam conta de todas as atenções. Então , precisamos encontrar uma solução que
aponte para um futuro próximo. Defendo a deﬁnição
de alguns aspectos para as próximas eleições, pequenas reformas, ajustes mínimos, como, por exemplo, a
ﬁdelidade partidária, algo que está superatrasado, ou
a eliminação de coisas caríssimas numa campanha,
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como showmícios e festas com bandas. Isso já daria
grande contribuição às próximas eleições.
Defendo que nas eleições de 2006 elejamos
todos, do Presidente aos Deputados Federais e Estaduais, com mandato de apenas 2 anos. Que este
Congresso seja eleito apenas para que se realize uma
miniconstituinte, a ﬁm de atacar as reformas tributária
e política. A reforma política interessa às estruturas da
democracia brasileira, enquanto a tributária corrige distorções e interessa diretamente ao povo brasileiro.
Haveria em 2008 a coincidência das eleições de
Vereadores e Presidente da República, já com as novas
leis, aprovadas por esse novo Congresso, eleito pelo
voto não em listas, não em partidos, mas em pessoas,
para que a sociedade brasileira tenha oportunidade de,
em 2006, separar o joio do trigo.
Em 2008, haveria eleições coincidentes para
uniﬁcar o calendário eleitoral, para que decidamos se
haverá ou não reeleição. Tudo isso seria decidido pelo
próximo Congresso.
Essas medidas estão ao nosso alcance e dariam
um rumo concreto neste momento de grande turbulência, mas excelente para o Brasil, que jamais teve
em sua história oportunidade como esta: erradicar o
câncer da corrupção que tomou conta das estruturas
sociais do País.
Muito obrigado.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 207, REALIZADA EM 11
DE AGOSTO DE 2005 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos e
cidadãs brasileiros que assistem ao que acontece na
Casa, antes de iniciar meu pronunciamento, registro,
com muita honra e alegria, a presença em plenário do
Deputado Estadual Sargento Isidório, acompanhado
de outros Deputados Estaduais baianos, que vieram a
Brasília entregar ao Ministro das Comunicações e ao
Presidente da ANATEL milhares de abaixo-assinados
recolhidos em todas as cidades da Bahia protestando
contra a cobrança da assinatura básica em telefonia
ﬁxa, a chamada FIDA. Esse assunto a Casa vem debatendo há algum tempo. Essa cobrança já deveria ter
sido há muito abolida, pois pune somente as classes
D e E, justamente as menos favorecidas, que acabam
pagando preço abusivo. Os Deputados Estaduais vieram cumprir seu papel, representando aqui a Bahia. O
Deputado Sargento Isidório é um deles, sempre atento
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às questões que envolvem os direitos dos cidadãos
não só da Bahia, mas de todo o Brasil.
Ingressei na política em 1995. Antes, trabalhava
na PETROBRAS, na área de petróleo. Sou engenheiro mecânico. Em razão de uma série de circunstâncias, ingressei na vida política e escolhi o Partido dos
Trabalhadores para isso. Por quê? Porque em 1995 o
considerava o melhor partido no Brasil em termos de
programa e de ética. Essa era a minha visão. Dez anos
depois, tenho a mesma consideração.
Para melhor entender a fundação do PT, em
1980, faço uma analogia com a construção de um prédio. Pela qualidade da sua militância – fato inédito na
história deste País –, o PT construiu com bases muito
sólidas um edifício que levou 20 anos para chegar ao
5º andar. Paredes muito sólidas, conseqüência de uma
luta sempre muito difícil. Em 2002, 20 anos depois,
rapidamente passa do quinto para o décimo andar,
constrói mais 5 andares da noite para o dia: elegemos
o Presidente da República.
Claro que essa construção não foi feita com o
mesmo cuidado, foi feita de maneira mais rápida. Com
a crise que vivemos, esse verdadeiro terremoto, esses
5 andares recém-construídos já foram demolidos, devastados. O que quero dizer com isso? A imagem do
PT perante a sociedade brasileira é a de um partido
igual a todos os outros. Isso é um fato irreversível, que
nos faz sofrer. Não que tivéssemos a expectativa de
um partido perfeito. Não existe no mundo nenhuma organização humana perfeita. Já que todas as organizações são feitas por homens e mulheres, são, portanto,
suscetíveis a erros.
Por que digo que hoje o PT continua sendo o
melhor partido para que eu esteja ﬁliado? Porque,
independentemente dos graves erros cometidos por
parte das suas lideranças que tinham o poder de tomar determinadas decisões, a maioria dos ﬁliados são
pessoas de boa índole, de bem, dignas, honestas, que
honram e sustentam a história desse partido.
Agora, este é um momento crucial. Já está passando da hora. Há várias semanas, tenho dito que é
necessário o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar
à Nação. Não dá mais para adiar. Há um estadista que
tem sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir
os destinos de uma nação. Mais do que isso, com a
história pessoal que Lula tem, a responsabilidade é
muito maior ainda.
Sr. Presidente, não podemos vacilar neste momento. Se não aproveitarmos o lado positivo desta
profunda crise que se abate sobre a República brasileira, estaremos postergando por 10 ou 15 anos esse
processo tão importante e essencial para um país que
quer constituir-se numa grande nação que é reduzir

Quarta-feira 28

47197

as profundas injustiças, que é corrigir as profundas
distorções existentes nas estruturas sociais.
A corrupção não é um câncer que tomou conta
só do Congresso Nacional ou das instâncias de poder
municipal, estadual e federal. Ela está presente em
toda a sociedade.
Portanto, este é um momento crítico, e o Presidente Lula, com toda a sua honestidade, sinceridade,
eloqüência e história, precisa falar ao povo brasileiro.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NA SESSÃO
SOLENE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº
245, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE
2005 – RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA.) – Sra.
Presidente, Deputada Selma Schons, quero saudá-la
pela iniciativa de requerer esta sessão solene. Tive
oportunidade de ser co-autor do requerimento, juntamente com tantos outros Parlamentares. Saúdo ainda
o Deputado Luiz Antonio Fleury, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa; o Sr.
Sérgio Coelho, coordenador dos PROCONs do Rio
Grande do Norte; todos os co-autores desta sessão,
os Deputados Gastão Vieira, Luiz Bassuma, Roberto
Gouveia, Walter Barelli, Celso Russomanno e Edinho
Bez; a Sra. Marilena Lazzarini, referência em organização da sociedade civil, a partir da organização do
IDEC e que hoje ocupa também função internacional,
presidindo a Consumers International, organização
não-governamental que congrega 264 organizações
de defesa do consumidor em 115 países, e o Fórum
Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, enﬁm, todos aqueles que se associaram à iniciativa
de realizar esta sessão em comemoração aos 15 anos
de promulgação do Código de Defesa do Consumidor
em nosso País.
O Código de Defesa do Consumidor obedece
ao preceito constitucional que determina a defesa do
consumidor pelo Estado, e revolucionou as relações
de consumo entre nós. Ente vulnerável no mercado de
consumo, o consumidor conquistou, com o Código, um
importante instrumento de proteção de seus interesses
e de respeito a sua dignidade, saúde e segurança.
O surgimento do Código de Defesa do Consumidor é um marco no amadurecimento da consciência dos
direitos dos consumidores, e a sua promulgação veio
suprir uma necessidade já existente na sociedade.
A luta foi intensa, pois já existia forte pressão
da sociedade para que o Brasil pudesse ter um instrumento como esse. Temos de valorizar o papel da
sociedade civil e de tantas organizações que se de-
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dicaram a debater com a população e conscientizá-la
sobre a conveniência e a necessidade de termos essa
norma jurídica.
Quero destacar a presença da Sra. Marilena, que
coordenou grande parte desse esforço e acompanhou
a elaboração do Código de Defesa do Consumidor,
realizando intenso debate nesta Casa.
Lembro que o Relator desse projeto de lei, o
baiano Joacir Góis, dedicou quase todo o seu mandato a esse debate. Joacir é um empresário de porte na
Bahia, mas se apaixonou pelo tema e deu, sem dúvida
alguma, grande contribuição à elaboração desse instrumento. Todos reconhecemos o Código de Defesa
do Consumidor como uma das leis mais modernas já
elaborados por nações do porte do Brasil.
Não é por outra razão que hoje temos ampla e
atuante rede de órgãos voltados para a defesa do consumidor no País inteiro. São 650 entidades, entre as
quais se destacam os PROCONs, DEACONs, CODECONs e entidades da sociedade civil como o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Fórum
Nacional das Entidades Civis em Defesa do Consumidor, os Movimentos de Donas de Casa e tantos outros.
No entanto, ainda estamos muito distantes do nosso
objetivo, qual seja cobrir todo o território nacional, uma
vez que apenas 10% dos nossos Municípios têm alguma organização de defesa do consumidor.
Não há ainda um sistema integrado de defesa
do consumidor. Ademais, melhor relação dos PROCONs com as entidades do Ministério Público ainda
é algo a ser alcançado. Temos de batalhar para que
o consumidor de produtos e serviços seja respeitado
neste País, uma luta permanente, ainda mais na atual conjuntura, quando nos deparamos, todos os dias,
com políticas e práticas condenáveis adotadas por
grandes empresas.
Os PROCONs estão abarrotados de reclamações
na área de telecomunicação. Consumidores em todo o
País travam hoje essa grande luta. Cabe a esta Casa
dar resposta à decisão de se pagar a tal assinatura
básica. Ela precisa ser eliminada das nossas contas
telefônicas. Ainda não vencemos esse desaﬁo.
Trata-se de um setor com forte presença de grandes corporações transnacionais. Elas atuam em nosso
País, mas, na maioria das vezes, nos seus países de
origem, não adotam a mesma prática. Isso nos aponta
para o desaﬁo de nos organizarmos mais.
Outro setor que lucra bastante é o bancário. Ainda
não foi possível dar tratamento adequado e necessário.
Apesar de toda a tecnologia disponível e do acesso
aos serviços oferecidos, os clientes ainda têm de enfrentar enormes ﬁlas.
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Portanto, temos que valorizar os avanços conquistados e analisar a necessidade de continuar avançando.
Esta Casa tem dado inúmeras demonstrações
nesse sentido, especialmente a Comissão de Defesa
do Consumidor e Minorias. Até bem pouco tempo, essa
atuação era diluída; hoje, conseguimos centrá-la em
algo especíﬁco. Agora a defesa do consumidor é tema
bastante valorizado nesta Casa legislativa.
Permanece o desaﬁo de constituir uma Frente
Parlamentar em Defesa do Consumidor para tratar
desse tema com mais cuidado e atenção, bem como,
ao mesmo tempo, acompanhar projetos que esta Casa
tem obrigação de discutir e deliberar.
Portanto, temos que caminhar com maior velocidade, celeridade e responsabilidade. Por essa razão,
esta sessão joga papel na abordagem do tratamento
deste tema.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto
Gouveia.
O Sr. Roberto Gouveia – Agradeço a V.Exa. o
aparte. Fiz questão de me pronunciar neste momento,
tendo em vista que o Deputado Luiz Bassuma o fará
posteriormente, pelo PT, como co-autor desta sessão
solene, também comemorando os 15 anos do Código
de Defesa do Consumidor. Cumprimento os integrantes da Mesa. Meu pensamento se encaixa muito bem
no discurso do Deputado Daniel Almeida. Vimos no
Brasil, de uns tempos para cá, de alguns anos para
cá, realizando um grande esforço para consolidar
sistemas nacionais de políticas públicas em nosso
País. Aliás, nem estava aqui quando foi aprovado o
Código, era Deputado Estadual em São Paulo, mas
quero dar o meu testemunho sobre a aprovação desse estatuto legal que nos veio amparar ainda mais
nesse processo de luta e conquista da cidadania e
com o objetivo de construir esses sistemas nacionais que envolvam ações da União, dos Estados e
dos Municípios na área de informação. O sistema de
informação de defesa do consumidor foi um passo
signiﬁcativo nessa luta pela cidadania. Mais do que
isso, acreditamos que só teremos desenvolvimento sustentável neste País se construirmos sistemas
nacionais de políticas públicas e consolidarmos leis
como esse Código. Além de crescimento econômico,
queremos qualidade de vida, inclusão e justiça social.
Para concluir, nobre Deputado, o Código, as políticas
nacionais e todo esse paradigma do desenvolvimento
sustentável vêm nos ajudando a inserir novos valores
em nossa sociedade, como a solidariedade, o companheirismo, a vida em comunidade, a ética, a separar
o certo do errado, passo fundamental para que possamos anunciar futuro promissor para o nosso povo.
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Meus parabéns pela realização desta sessão solene.
Tenho certeza de que esse Código vai nos ajudar a
continuar fazendo história, buscando a melhoria da
qualidade de vida do nosso povo, a melhoria do padrão civilizatório nacional. Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Obrigado, Deputado
Roberto Gouveia. Nobre Presidenta, incorporo ao meu
discurso o aparte muito apropriado do Deputado Roberto Gouveia.
Temos, portanto, o desaﬁo de cobrar mais do Poder Público, cobrar mais decisão, mais empenho, pois
só assim seremos capazes de continuar conquistando
os avanços que a sociedade tanto deseja nas relações
de consumo.
Por exemplo, a Prefeitura de Salvador tomou
a decisão de aplicar uma lei aprovada há 6 anos, a
que obriga os bancos a cumprirem o tempo máximo
de 15 minutos, em ﬁlas, no atendimento ao cliente.
Ao tomar essa decisão, todos os bancos tiveram
que se adaptar. Hoje, eles cumprem a lei na Capital baiana.
Sabemos de inúmeros outros exemplos de iniciativas de organizações da sociedade civil.
Precisamos reforçar o papel do Poder Público,
cobrar uma estruturação maior das suas organizações
e chamar a sociedade civil para se organizar e apoiar
instituições como o IDEC e o IAPAZ, este último um
instituto importante que vem mobilizando toda a sociedade baiana, ao coletar 130 mil assinaturas, contra a
tarifa básica de telefone. A participação da sociedade
civil é necessária. Quando nos dirigimos à sociedade,
ela responde. É fácil veriﬁcar que ela vem buscando
participar de modo mais efetivo.
Sra. Presidente, quero aproveitar a oportunidade
para falar um pouco sobre outra importante lei de defesa
da cidadania, que está completando 20 anos de idade
– a Lei de Ação Civil Pública, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens de direitos do
valor artístico, estético, histórico e turístico.
A promulgação da Lei de Ação Civil Pública e, 5
anos mais tarde, a do Código de Defesa do Consumidor são 2 marcos importantes do processo de redemocratização e valorização da cidadania, por serem
instrumentos de efetivação das garantias institucionais
previstas na Constituição. Ambas atendem ao anseio
da sociedade brasileira por mais cidadania.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado

Quarta-feira 28

47199

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 27ª Reunião Ordinária Realizada em 31
de Agosto de 2005
Às dez horas e vinte minutos do dia trinta e um
de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do Anexo II
da Câmara dos Deputados, sob a presidência, alternadamente, do Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente e do Deputado Eduardo Cunha, 1º Vice-Presidente; e com a presença dos Senhores Deputados
Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, respectivamente 2º
e 3º Vice-Presidentes; Coriolano Sales, Delﬁm Netto,
Enivaldo Ribeiro, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Gonzaga Mota, José Carlos Machado, José Militão,
Luiz Carreira, Marcelino Fraga, Max Rosenmann, Moreira Franco, Nazareno Fonteles, Pauderney Avelino,
Pedro Novais, Ricardo Berzoini, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure e Yeda Crusius (Titulares);
Ademir Camilo, André Figueiredo, Antonio Cambraia,
Benedito de Lira, Beto Albuquerque, Carlos Willian,
Eliseu Padilha, Eliseu Resende, Feu Rosa, Geraldo
Thadeu, João Batista, Júlio Cesar, Nelson Bornier,
Paulo Rubem Santiago e Vadinho Baião (Suplentes);
e o não-membro Deputado Osório Adriano. Deixaram
de comparecer os Deputados João Magalhães, José
Pimentel, José Priante, Mussa Demes, Roberto Brant
e Silvio Torres. Os Deputados Armando Monteiro e
Francisco Dornelles justiﬁcaram a ausência em razão
de compromissos político-partidários. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Dispensada a leitura da ata e não havendo quem
quisesse discuti-la, em votação, foi aprovada, unanimemente, a ata da 26ª reunião. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou aos membros as designações efetuadas em 24 de agosto do corrente, cujas cópias foram
entregues na presente reunião. ORDEM DO DIA: 01)
REQUERIMENTO Nº 82/05 – Do Sr. Mussa Demes
– para que “seja convidado o Sr. Marco Antônio Bologna, Presidente da TAM Linhas Aéreas S/A, a ﬁm de
prestar esclarecimentos acerca das tarifas nos vôos,
principalmente para Teresina/PI”. Discutiu a matéria o
Deputado Vignatti, que sugeriu alteração do requerimento para incluir como convidadas as senhoras Elisabeth Farina, Presidente do Conselho Administrativo
de Defesa da Concorrência – CADE; e Bárbara Rosenberg, Diretora da Secretaria de Defesa da Concorrência do Ministério da Justiça, para prestarem escla-
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recimentos sobre as medidas que esses órgãos estão
tomando em relação ao setor. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento com a alteração
proposta pelo Deputado Vignatti. 02) REQUERIMENTO Nº 84/05 – Do Sr. Paulo Rubem Santiago – para
que “sejam convidados os Srs. Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste; e Pedro Eugênio, Diretor
de Gestão do Banco do Nordeste, a ﬁm de discutir as
perdas reconhecidas de R$ 5,5 bilhões do Fundo Constitucional do Nordeste”. Discutiram a matéria os Deputado Pauderney Avelino e Eduardo Cunha. Retirado
de pauta em virtude da ausência do autor. 03) REQUERIMENTO Nº 86/05 – Do Sr. Carlos Souza – para que
“sejam convidados os Srs. Antonio Carlos Galvão, Secretário de Políticas de Desenvolvimento Regional do
Ministério da Integração Nacional; Carlos Augusto Grabois Gadelha, Secretário de Programas Regionais do
Ministério da Integração Nacional; Djalma Bezerra
Melo, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia; e Secretários de Fazenda dos Estados
da Região Amazônica, a ﬁm de discutir, em conjunto
com a Comissão de Amazônia, Integração Nacional e
de Desenvolvimento Regional, a aplicação, pelo Governo Federal, dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA”. Retirado de pauta em
virtude da ausência do autor. Sobre a mesa REQUERIMENTO – Do Sr. Antonio Cambraia – para “inversão
de pauta a ﬁm de que o item 25 seja apreciado preferencialmente”. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Nos termos regimentais, assumiu
a Presidência o Deputado Eduardo Cunha. 25) PROJETO DE LEI Nº 4.514-A/04 – Do Sr. Roberto Pessoa
e outros – que “dispõe sobre a repactuação de dívidas
oriundas de operações de crédito rural na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
(ADENE), e dá outras providências”. RELATOR: Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, nos termos
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, das emendas
nºs 1 a 9 apresentadas na CAPADR e da emenda nº
1 apresentada na Comissão; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo da CAPADR, e pela rejeição da emenda nº 1 apresentada
na Comissão. Discutiu a matéria o Deputado Vignatti.
EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer.
O Deputado Vignatti apresentou voto em separado.
Manifestaram-se favoravelmente à aprovação do parecer os senhores Deputados Pauderney Avelino, Luiz
Carreira, Félix Mendonça, José Carlos Machado e Antônio Cambraia. Em seguida, retornando-se à votação
da pauta, por acordo dos membros da Comissão, foram votadas preferencialmente e em bloco as seguin-

Setembro de 2005

tes matérias: Bloco I – Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação ﬁnanceira e orçamentária:
12) PROJETO DE LEI Nº 6.689-A/02 – Do Sr. Adão
Pretto – que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos utilitários destinados ao transporte de produção
agrícola, nas condições que estabelece”. RELATOR:
Deputado ARMANDO MONTEIRO. 14) PROJETO DE
LEI Nº 2.134-A/03 – Do Sr. Vicentinho – que “institui
Programa de Alimentação para os trabalhadores da
Construção Civil”. RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 19) PROJETO DE LEI Nº 3.287/04 – Do Sr.
André Luiz – que “dispõe sobre a dedução integral das
despesas com aluguel na apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas”. (Apensados: PL’s nºs 4.298/04 e 5.143/05). RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 20) PROJETO DE LEI Nº
3.361-A/04 – Do Sr. Gustavo Fruet – que “institui o
Programa de Habitação de Interesse Social – PHIS
– e deﬁne os critérios de utilização dos recursos da
poupança popular, como instrumentos da política habitacional”. RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
Sobre a mesa REQUERIMENTOS – Do Srs. Adão
Pretto e Vicentinho – para que “sejam retirados de
pauta os itens 12 e 14”, respectivamente, na qualidade de autores. EM VOTAÇÃO: aprovados, unanimemente, os requerimentos. Retirados de pauta os itens
12 e 14. O Deputado Antonio Cambraia solicitou a discussão em separado do item 20. Seguiu-se a votação
do item 19. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente,
o parecer. Bloco II – Projetos pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 07) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 227/04 – Do Sr. Almir Moura – que “acrescenta parágrafos ao art. 3º, da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para disciplinar o bloqueio de saldo em conta corrente por
instituição ﬁnanceira para ﬁns de cumprimento de ordem judicial”. RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
13) PROJETO DE LEI Nº 1.194-A/03 – Do Sr. Bispo
Wanderval – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, para permitir o depósito do saldo das contas
vinculadas em fundos de pensão”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. 15) PROJETO DE LEI Nº 2.457A/03 – Do Sr. Rogério Silva – que “altera a redação do
caput do art. 254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o § 4º do art. 8º da Lei nº 10.303, de 31
de outubro de 2001, para assegurar melhor proteção
aos acionistas minoritários”. RELATOR: Deputado MAX
ROSENMANN. 16) PROJETO DE LEI Nº 2.764-A/03
– Do Sr. Milton Monti – que “autoriza a movimentação
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do saldo das contas vinculadas ao FGTS para pagamento de prestações habitacionais em atraso”. RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 21) PROJETO DE
LEI Nº 3.457-A/04 – Do Sr. Alex Canziani – que “dispõe sobre o Programa de Modernização de Máquinas
(Modermóveis) para o setor Moveleiro”. RELATOR:
Deputado NELSON BORNIER. 22) PROJETO DE LEI
Nº 3.825-A/04 – Do Sr. Milton Monti – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir a movimentação da conta vinculada para a realização de reforma na moradia do titular”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. 23) PROJETO
DE LEI Nº 4.079-A/04 – Do Sr. Paulo Delgado – que
“dispõe sobre a proibição de exclusividade na contratação de instituições bancárias para depósito dos valores de quitação da folha de pagamento das empresas”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 24)
PROJETO DE LEI Nº 4.231-A/04 – Do Sr. João Paulo
Gomes da Silva – que “altera disposições da Lei nº
9.069, de 01 de janeiro de 1995, para limitar a 2 (dois)
dígitos após a vírgula o fracionamento da moeda brasileira”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. O Deputado Eduardo Cunha solicitou vista dos itens 16 e 22.
Sobre a mesa REQUERIMENTO – Do Sr. Paulo Delgado – para que seja retirado de pauta o item 23, na
qualidade de autor. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item
23. O Deputado Fernando Coruja solicitou a discussão
em separado do item 13. Seguiu-se a votação dos itens
07, 15, 21 e 24. EM VOTAÇÃO: aprovados, unanimemente, os pareceres. Encerradas as votações em bloco, procedeu-se à votação dos demais itens da pauta.
04) PROJETO DE LEI Nº 5.610/05 – Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – que “reorganiza o Plano de Carreira da Câmara dos Deputados e aplica aos
seus servidores efetivos, no que couber, Gratiﬁcação
de Representação instituída pela Resolução nº 7, de
2002, do Senado Federal, convalidada pela Lei nº
10.863, de 29 de abril de 2004”. RELATOR: Deputado
LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária, com emenda. Discutiu a
matéria o Deputado Vignatti. Retirado de pauta em
virtude da ausência do relator. 05) PROJETO DE LEI
Nº 3.148/04 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – que “dispõe sobre a reserva para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de parcela de recursos destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico pelos
setores mineral, espacial e de informática”. RELATOR:
Deputado CARLITO MERSS. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamen-
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tária. Retirado de pauta em virtude da ausência do
relator. 06) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
217/04 – Do Senado Federal (PLS nº nº 130/04) – que
“acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e ﬁnanceira da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios”. (Apensados: PLP’s nºs 305/02,
327/02, 29/03, 176/04, 241/05 e 258/05). RELATOR:
Deputado BETO ALBUQUERQUE. PARECER: pela
adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e dos
PLP’s nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 241/05 e
258/05, apensados e, no mérito, pela aprovação do
Projeto e pela rejeição dos PLP’s nºs 305/02, 327/02,
29/03, 176/04, 241/05 e 258/05, apensados. Discutiram
a matéria os Deputados Antonio Cambraia, Beto Albuquerque e Pauderney Avelino. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. Sobre a mesa REQUERIMENTO – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – para que
“seja retirado de pauta o item 08”, na qualidade de relator. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 08) PROJETO DE LEI Nº 1.544-A/96 – Do
Sr. Confúcio Moura – que “concede isenção ﬁscal para
a industrialização de bens nas áreas de livre comércio
criadas pelas Leis nºs 8.210, de 19 de julho de 1991;
8.256, de 25 de novembro de 1991 e 8.387, de 30 de
dezembro de 1991”. (Apensado: PL nº nº nº 3.255/97).
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação ﬁnanceira
e orçamentária do Projeto e pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária do PL nº nº
nº 3.255/97, apensado, e das emendas nºs 1 e 2 da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio e, no
mérito, pela aprovação do PL nº nº nº 3.255/97, apensado, e das emendas nºs 1 e 2 da CEIC. Retirado de
pauta o item 08. Sobre a mesa REQUERIMENTO – Do
Sr. Luiz Carlos Hauly – para que “seja retirado de pauta o item 09”, na qualidade de autor. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 09) PROJETO DE LEI Nº 4.547-A/98 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly
– que “isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os preparados anti-solares”. RELATORA: Deputada
YEDA CRUSIUS. RELATOR-SUBSTITUTO: Deputado
ANTONIO CAMBRAIA. PARECER: pela compatibilidade ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família e da
emenda apresentada na Comissão e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e pela rejeição do Substitutivo
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da CSSF e da emenda apresentada na Comissão. Retirado de pauta o item 09. 10) PROJETO DE LEI Nº
173-A/99 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe
sobre o procedimento de reserva de terras para comunidades indígenas que não estejam ocupando as terras que seriam de sua ocupação tradicional, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda. Retirado de pauta. 11) PROJETO DE LEI Nº 1.799-B/99 – Do Sr. Milton Monti – que
“altera a redação do art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias
de responsabilidade das empresas”. (Apensados: PL’s
nºs 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03). RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária do
Projeto, dos PL’s nºs 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03,
apensados, e, no mérito, pela aprovação do Projeto,
dos PL’s nºs 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03, apensados, com Substitutivo. Retirado de pauta em virtude
da ausência do relator. 13) PROJETO DE LEI Nº 1.194A/03 – Do Sr. Bispo Wanderval – que “altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir o depósito do saldo das contas vinculadas em fundos de pensão”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Vista ao Deputado Pauderney Avelino. 17) PROJETO DE LEI Nº
3.018/04 – Do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre
inclusão dos gastos com equipamentos e medicamentos entre os abatimentos do imposto de renda da pessoa física e dá outras providências”. (Apensados: PL’s
nºs 3.431/04, 4.014/04, 4.583/04, 5.325/05 e 5.619/05).
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. PARECER:
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto
e do PL nº nº nº 4.014/04, apensado, pela inadequação
ﬁnanceira e orçamentária dos PL’s nºs 3.431/04,
4.583/04, 5.325/05 e 5.619/05, apensados, e, no mérito, pela rejeição do Projeto e pela aprovação do PL
nº nº nº 4.014/04, apensado. Vista ao Deputado Nelson
Bornier. 18) PROJETO DE LEI Nº 3.168-A/04 – Do Sr.
Odair – que “dispõe sobre a repactuação e alongamento das dívidas de micro e pequenas empresas
contraídas ao amparo de programas governamentais”.
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do
Projeto, com emenda, e pela não implicação da maté-
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ria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação ﬁnanceira e orçamentária das emendas
nºs 1 e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e, no mérito, pela aprovação
do Projeto e das emendas nºs 1 e 2 da CDEIC. Retirado de pauta em virtude da ausência do relator. 20)
PROJETO DE LEI Nº 3.361-A/04 – Do Sr. Gustavo
Fruet – que “institui o Programa de Habitação de Interesse Social – PHIS – e deﬁne os critérios de utilização
dos recursos da poupança popular, como instrumentos
da política habitacional”. RELATOR: Deputado MAX
ROSENMANN. PARECER: pela incompatibilidade e
inadequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Retirado de pauta em virtude da ausência do
relator. Por ocasião da presença do Deputado Carlito
Merss, o Presidente retornou à apreciação do item 05.
05) PROJETO DE LEI Nº 3.148/04 – Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“dispõe sobre a reserva para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de parcela de recursos destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco
e Tecnológico pelos setores mineral, espacial e de informática”. RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
ﬁnanceira e orçamentária. O Deputado Carlito Merss
requereu oralmente a retirada de pauta do item 05. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento.
Retirado de pauta o item 05. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e cinqüenta minutos, antes convocando os senhores membros para reunião ordinária
deliberativa, para apreciar projetos, no próximo dia 14
de setembro, quarta-feira, às 10h, no plenário nº 4. E,
para constar, eu ______________________, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados. ____________________
__, Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 28ª Reunião Ordinária Realizada em 14
de Setembro de 2005
Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência,
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alternadamente, do Deputado Geddel Vieira Lima,
Presidente e do Deputado Eduardo Cunha, 1º VicePresidente; e com a presença dos Senhores Deputados
Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, respectivamente 2º
e 3º Vice-Presidentes; Armando Monteiro, Coriolano
Sales, Delﬁm Netto, Enivaldo Ribeiro, Félix Mendonça,
Fernando Coruja, Francisco Dornelles, João Magalhães, José Carlos Machado, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Moreira Franco,
Mussa Demes, Nazareno Fonteles, Osório Adriano,
Roberto Brant, Vignatti e Wasny de Roure (Titulares);
Ademir Camilo, André Figueiredo, Antonio Cambraia,
Eliseu Padilha, Feu Rosa, Júlio Cesar, Nelson Bornier,
Tarcísio Zimmermann, Vadinho Baião e Zonta (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputados Gonzaga
Mota, José Priante, Marcelino Fraga, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Ricardo Berzoini, Virgílio Guimarães
e Yeda Crusius. O Deputado Silvio Torres justiﬁcou a
ausência em razão de compromissos político-partidários. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Dispensada a leitura da ata
e não havendo quem quisesse discuti-la, em votação,
foi aprovada, unanimemente, a ata da 27ª reunião.
EXPEDIENTE: O Presidente informou aos senhores
membros acerca dos encaminhamentos do Presidente Severino Cavalcanti a esta Comissão: do Requerimento da Câmara Municipal de São Miguel das Missões, solicitando que a Câmara dos Deputados elabore projetos de lei que garantam a determinadas classes
de trabalhadores no campo condições diferenciadas
para a participação em licitações públicas, obtenção
de créditos bancários a juros baixos, concessão de
subsídios e isenção de IPI para aquisição de máquinas
agrícolas; e da moção da Câmara Municipal de Valinhos/SP, solicitando que mudanças imediatas sejam
adotadas, objetivando corrigir as enormes distorções
com relação ao pagamento absurdo de juros, onde
Valinhos e outros municípios foram penalizados no
reﬁnanciamento de suas dívidas. Em seguida, informou
aos membros que a Comissão havia recebido o Aviso
nº 1.302/2005, do Tribunal de Contas da União, o qual
faz referência a cópia do Acórdão nº 1.309/2005, em
resposta ao Requerimento nº 50/05, do Sr. Deputado
Eduardo Cunha, o qual solicita ao TCU realização de
auditoria do processo do Ministério das Cidades acerca da contratação de consultor para diagnóstico simpliﬁcado da infra-estrutura e da prestação de serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
no âmbito do município de Nova Iguaçu. Por ﬁm, comunicou aos membros as designações efetuadas em
1º de setembro do corrente, cujas cópias foram entregues na presente reunião. ORDEM DO DIA: 01) REQUERIMENTO Nº 84/05 – Do Sr. Paulo Rubem San-
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tiago – para que “sejam convidados os Srs. Roberto
Smith, Presidente do Banco do Nordeste; e Pedro Eugênio, Diretor de Gestão do Banco do Nordeste, a ﬁm
de discutir as perdas reconhecidas de R$ 5,5 bilhões
do Fundo Constitucional do Nordeste”. Retirado de
pauta em virtude da ausência do autor. 02) REQUERIMENTO Nº 86/05 – Do Sr. Carlos Souza – para que
“sejam convidados os Srs. Antonio Carlos Galvão, Secretário de Políticas de Desenvolvimento Regional do
Ministério da Integração Nacional; Carlos Augusto Grabois Gadelha, Secretário de Programas Regionais do
Ministério da Integração Nacional; Djalma Bezerra
Melo, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia; e Secretários de Fazenda dos Estados
da Região Amazônica, a ﬁm de discutir, em conjunto
com a Comissão de Amazônia, Integração Nacional e
de Desenvolvimento Regional, a aplicação, pelo Governo Federal, dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA”. Retirado de pauta em
virtude da ausência do autor. 03) REQUERIMENTO
Nº 87/05 – Do Sr. André Figueiredo – que “solicita ao
Sr. Antonio Palocci, Ministro da Fazenda, informações
acerca da estimativa de renúncia de receita decorrente da aprovação do Projeto de Lei nº 5.339, de 2005”.
Retirado de pauta em virtude da ausência do autor.
Nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno, foi
aprovado, em votação nominal, por unanimidade, requerimento para apreciação extrapauta do REQUERIMENTO Nº 89/05 – Do Sr. Nelson Bornier – para que
“seja convidado o Presidente do Citibank do Brasil,
Gustavo Marin, a ﬁm de prestar esclarecimentos sobre
prática de tráﬁco de inﬂuência”. Discutiram a matéria
os Deputados Fernando Coruja, Carlito Merss e Luiz
Carlos Hauly. O Deputado Luiz Carlos Hauly solicitou
ao Presidente que a reunião seja realizada ainda no
mês de setembro, para que não haja um grande interstício entre a aprovação do requerimento e a oitiva
do convidado. Em resposta, o Presidente aﬁrmou que
fará o possível para que a reunião ocorra o mais breve
possível. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
requerimento. Em seguida, por acordo dos membros
da Comissão, foram votadas preferencialmente e em
bloco as seguintes matérias: Bloco I – Projetos pela
incompatibilidade e/ou inadequação ﬁnanceira e
orçamentária: 13) PROJETO DE LEI Nº 6.689-A/02
– Do Sr. Adão Pretto – que “dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos utilitários destinados ao transporte
de produção agrícola, nas condições que estabelece”.
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 14)
PROJETO DE LEI Nº 7.016-A/02 – Do Sr. Dr. Evilásio
– que “dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários da União para moradia popular”. RELATOR:

47204

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado CORIOLANO SALES. 15) PROJETO DE
LEI Nº 32/03 – Do Sr. Bismarck Maia – que “proíbe a
cobrança do contribuinte de qualquer taxa ou tarifa
para a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da
Secretaria da Receita Federal”. RELATOR: Deputado
CARLITO MERSS. 22) PROJETO DE LEI Nº 3.784A/04 – Do Sr. Sandro Mabel – que “altera a Lei nº
10.150, de 21 de dezembro de 2000, ampliando a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS”. RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 24) PROJETO DE LEI Nº 4.829/05 – Do Sr. Nelson Marquezelli – que “dispõe sobre a isenção do IPI
– Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de material escolar e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 25) PROJETO DE
LEI Nº 4.883/05 – Do Sr. Nelson Marquezelli – que
“altera a Lei nº 10.864, de 30 de maio de 2003, dispõe
sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da
Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado PAULO
RUBEM SANTIAGO. Aos itens 15, 22 e 25 foi concedida vista ao Deputado Eduardo Cunha. Sobre a mesa,
REQUERIMENTO – Do Sr. Adão Pretto – para que
“seja retirado de pauta o item 13”, na qualidade de
autor. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 13. Seguiu-se a
votação dos itens 14 e 24. EM VOTAÇÃO: aprovados,
unanimemente, os pareceres. Bloco II – Projetos pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição: 16)
PROJETO DE LEI Nº 1.194-A/03 – Do Sr. Bispo Wanderval – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir o depósito do saldo das contas
vinculadas em fundos de pensão”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. 18) PROJETO DE LEI Nº 2.764A/03 – Do Sr. Milton Monti – que “autoriza a movimentação do saldo das contas vinculadas ao FGTS para
pagamento de prestações habitacionais em atraso”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 23) PROJETO
DE LEI Nº 3.825-A/04 – Do Sr. Milton Monti – que
“acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada para a realização de reforma na moradia do
titular”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. O Deputado Eduardo Cunha solicitou a discussão em separado dos itens 18 e 23. Seguiu-se a votação do item
16. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. Bloco III – Projetos pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
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quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária: 05)
PROJETO DE LEI Nº 3.148/04 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“dispõe sobre a reserva para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de parcela de recursos destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco
e Tecnológico pelos setores mineral, espacial e de informática”. RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
19) PROJETO DE LEI Nº 2.981-A/04 – Da Sra. Iriny
Lopes – que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, prevendo a transferência de recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP – para
os municípios que sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico”. RELATOR: Deputado
JOÃO MAGALHÃES. Ao item 19, foi concedida vista
ao Deputado Eduardo Cunha. Seguiu-se a votação do
item 05. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
parecer. Bloco IV – Projetos pela compatibilidade
e/ou adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação: 06) PROJETO DE LEI Nº
3.380/04 – Da Comissão de Legislação Participativa
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.555, de
13 de novembro de 2002, para assegurar aos maiores
de sessenta anos e seus beneﬁciários com igual idade
o direito ao complemento de atualização monetária
previsto na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001”. RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
07) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/03
– Do Sr. Rogério Silva – que “altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo os
limites para despesas com encargos da dívida pública
interna e externa da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
08) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/04
– Do Sr. Max Rosenmann – que “altera o art. 195 da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966”. RELATORA:
Deputada YEDA CRUSIUS. O Deputado Vignatti solicitou discussão em separado do item 06. O item 07 foi
retirado de pauta a pedido do relator, Deputado Eduardo Cunha. Seguiu-se a votação do item 08. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. Bloco V
– Projetos pela compatibilidade e/ou adequação
ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo: 11) PROJETO DE LEI Nº
1.799-B/99 – Do Sr. Milton Monti – que “altera a redação do art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias de responsabilidade das empresas”. (Apensados: PL’s nºs
3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03). RELATOR: Deputado
ARMANDO MONTEIRO. 17) PROJETO DE LEI Nº
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2.591/03 – Do Sr. Max Rosenmann – que “altera a Lei
nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e da Coﬁns, nas operações de venda dos produtos
que especiﬁca”. (Apensado: PL nº nº nº 3.714/04). RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES. O Deputado Vignatti solicitou discussão em separado do item
11. Seguiu-se a votação do item 17. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer. Encerradas as
votações em bloco, procedeu-se à apreciação dos demais itens da pauta. 04) PROJETO DE LEI Nº 5.629/05
– Do Poder Executivo (MSC nº 430/05) – que “dispõe
sobre a concessão de subvenção econômica à Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT. PARECER:
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 06) PROJETO DE LEI Nº 3.380/04 – Da Comissão de Legislação Participativa – que “dá nova redação ao art. 2º da
Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, para assegurar aos maiores de sessenta anos e seus beneﬁciários com igual idade o direito ao complemento de
atualização monetária previsto na Lei Complementar
nº 110, de 29 de junho de 2001”. RELATOR: Deputado
CORIOLANO SALES. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos
termos do Substitutivo da CTASP. Discutiram a matéria
os Deputados Vignatti e Francisco Dornelles. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 09) PROJETO DE LEI Nº 2-A/95 – Do Sr. Paulo Paim – que
“dispõe sobre salário-família e dá outras providências”.
(Apensados: PL’s nºs 2.477/00, 2.597/00 e 2.598/00).
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER:
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto
e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social
e Família, com emenda, e pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária dos PL’s nºs 2.477/00, 2.597/00 e
2.598/00, apensados. Vista ao Deputado Vignatti. 10)
PROJETO DE LEI Nº 173-A/99 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre o procedimento de
reserva de terras para comunidades indígenas que
não estejam ocupando as terras que seriam de sua
ocupação tradicional, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
O Deputado Vignatti solicitou que fosse postergada a
votação do item 10 em razão da ausência temporária
do relator e por tratar-se de matéria relevante, o que
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foi acatado pelo Presidente. 11) PROJETO DE LEI Nº
1.799-B/99 – Do Sr. Milton Monti – que “altera a redação do art. 30, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias de responsabilidade das empresas”. (Apensados: PL’s nºs
3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03). RELATOR: Deputado
ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, dos PL’s nºs 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03, apensados, e, no mérito, pela aprovação do Projeto, dos
PL’s nºs 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03, apensados,
com Substitutivo. Nos termos regimentais, assumiu a
Presidência o Deputado Eduardo Cunha. Discutiram
a matéria os Deputados Francisco Dornelles, Vignatti
e Armando Monteiro. O Deputado Vignatti sugeriu que
fosse deﬁnido prazo de noventa dias para a aplicabilidade da lei. O relator acatou parcialmente o pedido,
estabelecendo prazo de sessenta dias. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer, com complementação de voto conferindo o prazo de sessenta dias para
a aplicabilidade da lei. Em razão da presença do Deputado Eliseu Padilha, o Presidente retornou à votação
do item 10. 10) PROJETO DE LEI Nº 173-A/99 – Do
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre o procedimento de reserva de terras para comunidades indígenas que não estejam ocupando as terras que seriam
de sua ocupação tradicional, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer.
12) PROJETO DE LEI Nº 5.706-B/01 – Do Sr. Bispo
Wanderval – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a habilitação de pessoas portadoras de deﬁciência”. (Apensado: PL nº nº nº
5.923/01). RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, e pela incompatibilidade e inadequação ﬁnanceira e orçamentária do
PL nº nº nº 5.923/01, apensado. Retirado de pauta em
virtude da ausência do relator. 18) PROJETO DE LEI
Nº 2.764-A/03 – Do Sr. Milton Monti – que “autoriza a
movimentação do saldo das contas vinculadas ao FGTS
para pagamento de prestações habitacionais em atraso”. RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
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do pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de
pauta em virtude da ausência do relator. 20) PROJETO DE LEI Nº 3.018/04 – Do Sr. Carlos Nader – que
“dispõe sobre inclusão dos gastos com equipamentos
e medicamentos entre os abatimentos do imposto de
renda da pessoa física e dá outras providências”. (Apensados: PL’s nºs 3.431/04, 4.014/04, 4.583/04, 5.325/05
e 5.619/05). RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária
do Projeto e do PL nº nº nº 4.014/04, apensado, pela
inadequação ﬁnanceira e orçamentária dos PL’s nºs
3.431/04, 4.583/04, 5.325/05 e 5.619/05, apensados;
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e pela aprovação
do PL nº nº nº 4.014/04, apensado. O Deputado Carlito Merss requereu oralmente a retirada de pauta do
item 20, na qualidade de relator. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de
pauta o item 20. Sobre a mesa, REQUERIMENTO – Do
Sr. Odair – para que “seja retirado de pauta o item 21”,
na qualidade de autor. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 21) PROJETO DE LEI Nº
3.168-A/04 – Do Sr. Odair – que “dispõe sobre a repactuação e alongamento das dívidas de micro e pequenas empresas contraídas ao amparo de programas
governamentais”. RELATOR: Deputado ARMANDO
MONTEIRO. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e
orçamentária do Projeto, com emenda, e pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária das emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no
mérito, pela aprovação do Projeto e das emendas nºs
1 e 2 da CDEIC. Retirado de pauta pelo autor. 23)
PROJETO DE LEI Nº 3.825-A/04 – Do Sr. Milton Monti – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação
da conta vinculada para a realização de reforma na
moradia do titular”. RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição. Discutiu a matéria o Deputado Antônio Cambraia. Retirado de pauta pelo relator. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às onze horas e vinte e oito minutos, antes convocando os senhores membros para reunião
ordinária deliberativa, a ﬁm de apreciar projetos, no
próximo dia 21 de setembro, quarta-feira, às 10h, no
plenário nº 4. E, para constar, eu ________________
______, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária,
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lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. _____
_________________, Deputado Geddel Vieira Lima,
Presidente
DESIGNAÇÃO
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Eduardo Barbosa
PROJETO DE LEI Nº 3.786/97 – Do Sr. Fernando
Zuppo – que “dispõe sobre inscrições em Braile nos
medicamentos. NOVA EMENTA : Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2001 (PL
nº 3.786, de 1997, na Casa de origem), que “altera o
art. 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ﬁcam sujeitos os medicamentos, para obrigar a inscrição em
Braile do nome e da data de validade na rotulagem de
medicamentos.””
Ao Deputado José Linhares
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.832/05 – Do Sr. Osmânio Pereira e outros – que
“dispõe sobre convocação de plebiscito relativo à interrupção da gravidez até à décima segunda semana
de gestação”.
Sala da Comissão, 27 de setembro de 2005. – Dr.
Benedito Dias, Presidente.
SEÇÃO II
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Nona Reunião (Ordinária) Realizada em 30 de Junho de 2005
Às nove horas e cinqüenta e dois minutos do dia
trinta de junho de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 03 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores
Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito
de Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Ciro Nogueira, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad, Orlando Fantazzini, Ricardo
Izar, Jairo Carneiro e Robson Tuma, membros titulares;
Antônio Carlos M. Thame, Celso Russomanno, Cezar
Schirmer, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides,
Neyde Aparecida e José Carlos Araújo, membros su-
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plentes. Compareceram, ainda, os Deputados Nelson
Meurer, Nélio Dias e Enivaldo Ribeiro, não membros.
ATA – Por solicitação do Deputado Nelson Trad foi
dispensada a leitura da Ata da reunião do dia vinte e
oito de junho de dois mil e cinco, já que cópias foram
distribuídas aos Membros do Conselho. Em votação,
foi aprovada a Ata. ORDEM DO DIA: 1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Produção de prova testemunhal: O
Presidente fez alguns esclarecimentos do regulamento
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com relação ao que dispõe sobre os depoimentos das testemunhas. Em seguida, com assento à mesa, o Deputado
Pedro Henry assinou o termo de compromisso, que,
depois de lido, o Presidente passou a palavra ao relator, dando início à inquirição. Dentre as indagações
do relator, solicitou ao depoente: 1) que relacione os
parlamentares que ingressaram no Partido Progressista no período de 2003 e 2005; 2) que traga por escrito
os nomes de ocupantes de cargos, indicados pelo PP,
que podem estar sob investigação; 3) e indagou se o
depoente aceita uma eventual acareação com algum
parlamentar, obtendo resposta aﬁrmativa. Na seqüência, o advogado do representado, Sr. Itapuã Prestes de
Messias, indaga ao depoente por intermédio do presidente, quantos deputados da oposição ingressaram
no Partido Progressista no período 2003/2005. Antes
de iniciar a chamada dos deputados para inquirição,
o presidente esclareceu que se a votação da LDO for
transferida para a próxima semana, este Conselho realizará reunião ordinária no dia cinco de julho, terça-feira,
às quatorze horas e trinta minutos, e, caso contrário,
a reunião se realizará somente no dia dois de agosto,
reunindo, em julho, informalmente, para organizar a
agenda de testemunhas a serem ouvidas. Prosseguindo
com os trabalhos, o presidente passa a palavra, pela
ordem, ao Deputado Benedito de Lira, seguido dos
deputados Chico Alencar, José Carlos Araújo, Ângela
Guadagnin, Orlando Fantazzini, Fernando de Fabinho,
Carlos Sampaio e Josias Quintal. Neste momento, o
presidente anuncia que o advogado do representado
se retirará, por iniciativa própria, a ﬁm de participar do
depoimento do Deputado Roberto Jefferson na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sem poder nomear
advogado “ad hoc”. Continuando as inquirições, ﬁzeram
uso da palavra os deputados Ângela Guadagnin, Ann
Pontes, Júlio Delgado, Edmar Moreira, e a reunião é
suspensa por três minutos. Reabrindo os trabalhos às
treze horas e vinte e um minutos, participaram da inquirição os Deputados José Carlos Araújo e Orlando
Fantazzini. O presidente passa a palavra ao relator,
Deputado Jairo Carneiro, que solicita ao depoente que
encaminhe, a este Conselho, relação dos cargos ocupados pelo Partido Progressista na estrutura federal,

Quarta-feira 28

47207

bem como o gráﬁco apresentado, naquele momento,
das votações da bancada do Partido Progressista. Ainda
o relator, procedeu à leitura do ofício s/nº do secretário de gabinete da Secretária de Ciência e Tecnologia
de Goiás, Sr. Marcello Pereira Rezende – “esclareço
que por erro de digitação, houve inversão no número
de telefone informado anteriormente. Retiﬁco que o
correto é (61)411-1440”; e a seguir fez a leitura dos
requerimentos de sua autoria necessários à diligência
para instrução probatória. Por ﬁm, o Deputado Orlando
Fantazzini sugeriu que este Conselho solicite à Mesa
as quebras de sigilo telefônico, ﬁscal e bancário autorizadas e deliberadas na CPMI. Presidiram, também, a
presente reunião os deputados Josias Quintal, Orlando Fantazzini e Chico Alencar. Para as considerações
ﬁnais, fez uso da palavra o Deputado Pedro Henry e
antes de encerrar os trabalhos, o Presidente convocou
todos os membros do Conselho de Ética para a próxima reunião ordinária, no dia cinco de julho de dois mil
e cinco, terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos,
caso não seja interrompida a Sessão Legislativa Ordinária em trinta de junho. O inteiro teor desta reunião
foi gravado e as notas taquigráﬁcas, após serem decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às quatorze horas e trinta e um
minutos. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux F.
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO
E REDAÇÃO NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM
COMISSÕES TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
EVENTO: Audiência Pública
DATA: 30/6/2005 – INÍCIO: 09h52min – TÉRMINO: 14h31min
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
PEDRO HENRY – Deputado Federal.
ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Advogado do
Deputado Roberto Jefferson.
SUMÁRIO: Discussão acerca do Processo nº
1, de 2005 (Representação nº 28, de 2005, do Partido Liberal), movido contra o Deputado Roberto
Jefferson.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está aberta a sessão.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Presidente, requeiro a dispensa da leitura da ata.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Por solicitação do nobre Deputado Nelson Trad, coloco-a em votação.
Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Está dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
Ordem do Dia.
A presente reunião tem por ﬁnalidade a produção
de prova testemunhal.
A respeito do depoimento da testemunha, tenho
alguns esclarecimentos a fazer ao Plenário, de acordo com o que dispõe o art. 12 do Regulamento deste
Conselho de Ética: “a testemunha prestará compromisso e falará somente sobre o que lhe for perguntado,
sendo-lhe defeso qualquer explanação ou consideração inicial”.
Após isso, será dada a palavra ao Relator, Deputado Jairo Carneiro. A seguir será dada a palavra ao
representado ou ao seu procurador. A chamada para
que os Parlamentares inquiram as testemunhas será
feita de acordo com a lista de inscrição.
Eu gostaria de salientar, como nas outras reuniões, que farão uso da palavra só os membros do
Conselho de Ética, inicialmente os titulares, posteriormente os suplentes. Cada um terá 5 minutos, com
uma réplica de 3 minutos.
O Deputado, quando usar a palavra, não poderá
ser aparteado.
Hoje temos como testemunha o nobre Deputado
Pedro Henry. Temos também aqui um termo de compromisso, que será lido agora.
“Nos termos do art. 12, inciso I, do Regulamento
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, presto o
compromisso de falar somente a verdade sobre o que
me for perguntado acerca dos fatos relativos ao Processo nº 1, de 2005, Representação nº 28, de 2005,
do Partido Liberal, movido contra o Deputado Roberto
Jefferson.
Sala de reuniões, 30 de junho de 2005. – Deputado Pedro Henry”.
O primeiro a usar da palavra é o nobre Relator,
Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
Presidente, Deputado Ricardo Izar, nobres colegas,
nobre Líder, Deputado Pedro Henry... A pronúncia está
certa, é Henry?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Está certa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ... mantemos com V.Exa. relações plenamente cordiais, de
mútua consideração. Agradeço-lhe muito a presença

Setembro de 2005

neste Conselho, para contribuir com os trabalhos de
investigação relativos ao processo disciplinar movido
por iniciativa do PL nº nº contra o Deputado Roberto
Jefferson. O Deputado Roberto Jefferson, de qualquer
sorte, sendo investigado, ao mesmo tempo profere denúncias e acusações contra diversas pessoas, inclusive
contra V.Exa. É importante que sua contribuição venha
trazer luzes para a elucidação da verdade.
Eu, inicialmente, apenas por curiosidade – sinta-se plenamente à vontade –, gostaria de fazer uma
consulta a V.Exa. Estou aqui fazendo uma leitura muito
rápida do seu currículo, de Vice-Prefeito de Cárceres,
terceiro mandato de Deputado Federal, Vice-Líder do
PSDB na Casa e atual Líder do PP, tendo transitado por
diversos partidos – PPS, PDT, PSDB, PPB, atualmente
Líder do PP. V.Exa. também exerce atividade empresarial? Porque não vi isso registrado em seu currículo. É
apenas para ilustração e informação adicional.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em primeiro lugar vou
responder a indagação inicial do Relator. A pronúncia correta não é Henry, não. É verdade que é uma
dúvida muito grande. A origem do meu sobrenome é
francesa e se ela for pronunciar na origem francesa
deveria ser Anri, mas ninguém fala isso. Todo mundo
em casa é Pedro Henry, Pedro Henri. Então, eu já me
habituei tanto com a sonorização, ilustre Relator, que
eu atendo a qualquer um desses chamados. Não há
constrangimento nesse sentido.
Em segundo lugar, queria dizer a V.Exa. e aos
nobres pares que aqui estão, que se eu falar que era
meu desejo estar aqui eu estaria mentindo. Não é não.
Se eu pudesse escolher, eu preferiria não estar aqui.
Foi com surpresa, indignação e admiração que nós
vimos o envolvimento do nosso nome nessa questão.
Em função disso, coloquei-me imediatamente à disposição desta Comissão para prestar os esclarecimentos
necessários e hoje estamos tendo a oportunidade de
fazer isso.
V.Exa. deve ter depreendido esse currículo do
site da Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Exatamente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se não me
falha a memória, há uma menção aí de uma passagem
pelo PTB, de ﬁliação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Exato.
Perdão. Foi a primeira.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu até pedi
que já retirasse isso porque, na verdade, eu não me ﬁliei ao PTB inicialmente. Não que eu não quisesse que
isso constasse no meu currículo. Pelo contrário. Tenho
grande admiração pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
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pela sua história, mas não chegamos a nos ﬁliar. Houve
uma iniciativa nesse sentido, que acabou não se consolidando. A minha primeira ﬁliação foi no PPS.
Quanto à atividade empresarial, quero dizer a
V.Exa. que desde que me elegi Parlamentar pela primeira vez, no ano de 1994, ﬁquei na condição de suplente, mas acabei ocupando uma companhia estadual
de saneamento, eu parei com todas as demais atividades, inclusive com a atividade médica. Não a exerço
mais desde janeiro de 1995 oﬁcialmente. Não exerço
mais nenhuma atividade médica e empresarial. Então,
dedico-me exclusivamente à vida pública.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E V.Exa.
também é servidor público?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu sou servidor público porque eu sou concursado no meu Estado,
no Governo do Estado do Mato Grosso, como médico
legista da Secretaria de Segurança. Eu era perito na
Secretaria de Segurança, mas não exerço a atividade
desde que assumi a função pública.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
obrigado.
Eu também não poderia deixar de registrar o
quanto – creio. É o meu sentimento – esta Casa aprecia quando V.Exa. assume a tribuna para defender,
com ardor e com a vibração do tom acústico da sua
voz, sua defesa de tese, seja em nome pessoal, seja
em defesa de teses da sua bancada, do seu partido
e do Governo de que participa. Creio que antes com
o Fernando Henrique e hoje com o Presidente Lula, e
creio que chama a atenção pela forma muito enfática,
determinada, o vigor da sua pronúncia em favor das
causas. Esse é um aspecto positivo que considero.
Inicio, então, as indagações a V.Exa. Diz o Deputado Roberto Jefferson em seu depoimento – V.Exa.
deve ter estado presente e deve ter coligido depois
todos os elementos para poder aqui estar com toda
a propriedade –, em um momento, que: “Falou com
um companheiro e ele diz que não teve coragem de
sustentar, e a gente compreende que isso não é dom
de todos os homens” – palavras do Deputado Roberto Jefferson. “Que dissesse ao Pedro Henry: avisa ao
Pedro Henry que, se ele tomar os 2 Deputados do PTB
que ele está tentando com aquela mala de dinheiro,
eu vou para a tribuna e conto a história da maçã e do
mensalão. Avisa para ele, hein.”
Muito bem. Então eu pergunto a V.Exa.: o que tem
a dizer sobre essa declaração? É verdadeira? É falsa?
Há qualquer explicação que queira V.Exa. dar sobre
essa alocução do Deputado Roberto Jefferson?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Bem, Deputado Jairo Carneiro, ilustre Relator deste Conselho. Em
primeiro lugar quero agradecer a V.Exa. as palavras
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elogiosas que faz a minha pessoa, mas eu não sou
diferente de nenhum Parlamentar desta Casa.
Todos nós aqui temos a obrigação de representar
os nossos Estados, lutar pelas causas que julgamos
interessantes e importantes para o povo que viemos
aqui representar e, paralelamente, também decidir as
questões que são inerentes e importantes ao País.
Quando V.Ex.a. faz essa menção em referência
ao nosso posicionamento e à nossa postura no Congresso Nacional, envaidece-me sobremaneira, mas
não ao ponto de subjugar os meus pares. Na verdade,
aqui temos grandes valores. Na maior parte das vezes
a sociedade não reconhece isso e não percebe o que
é a dedicação de um Parlamentar. E V.Exa., Deputado
Jairo, é um Parlamentar que, tenho certeza, orgulha o
povo da Bahia porque, com muita determinação e de
forma muito aguerrida, representa aqui o seu Estado.
Todos nós somos testemunhas do que V.Exa. tem feito
para representar com dignidade aquele povo.
Agradeço a V.Exa. as palavras elogiosas.
Quanto à questão mencionada na fatídica entrevista fornecida à Folha de S. Paulo, se não me falha a
memória, publicada no dia 6 deste mês, o Deputado
Roberto Jefferson faz menção nesse trecho de que
teria dito ao Deputado Íris Simões para me procurar
e me dar esse recado. Eu digo a V.Exa. e aos nobres
pares desta Casa que o Deputado Íris Simões jamais
me procurou para me dar esse recado. Nunca conversamos sobre esse assunto. Aliás, ele próprio declarou
na Corregedoria da Câmara da Câmara dos Deputados
que nunca teve acesso a essa conversa comigo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe, quem que disse na Corregedoria?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O Deputado Íris Simões. Disse à Corregedoria da Câmara
dos Deputados e disse também à imprensa que jamais levou até a mim esse recado. Aproveito, e acho
oportuno dizer, que, na condição de Líder partidário
– e aqui tenho vários colegas e companheiros que tiveram a oportunidade de exercer liderança – é notório
aqui, ninguém precisa se iludir, que todos os líderes
partidários procuram fazer com que suas bancadas
cresçam. Convites nós fazemos diuturnamente a outros Parlamentares para que possam adentrar à nossa instituição partidária. Por que disso, nobre Relator,
Deputado Jairo Carneiro? Porque todos nós sabemos
que, o partido, quanto maior o seu volume nesta Casa,
quanto maior for a sua representatividade no cenário
político nacional, maior é o seu poder de inﬂuência ou
de ser agraciado com Relatorias, Presidências de Comissões, quer dizer, tem uma importância signiﬁcativa
no encaminhamento das questões em plenário. Então,
há essa disputa, por assim dizer, por trazermos mais
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Parlamentares. Na função de Líder é absolutamente normal e natural que eu tentasse fazer com que o
meu partido crescesse. Confesso, com extrema clareza aqui, que conversei com inúmeros Parlamentares,
mas nunca, em nenhum momento, ﬁzemos qualquer
proposição com composições ﬁnanceiras.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Qualquer tipo de compensação, de oferta foi feita com
Parlamentar?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Financeira?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não. De
qualquer natureza.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. De
qualquer natureza é feito. Lógico que é feito. Há, por
exemplo, uma compensação que eu acho absolutamente importante na vida política. E eu tenho certeza
de que qualquer Parlamentar aqui sabe do que eu
estou falando. Por exemplo, quando você oferece o
comando de uma sigla partidária num Estado, vamos
dizer que me interessasse, Deputado Jairo Carneiro,
seduzir V.Exa. Eu diria ao senhor: Deputado Jairo, venha para o PP. O PP é um partido que tem um tempo
de televisão...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Confesso que nunca fui seduzido. (Risos.)
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Mas, olhe,
eu acho que eu quero confessar aqui a minha culpa, a
minha falha como Líder perante alguns colegas...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Talvez
a minha cara não ajude muito, não.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Na verdade, Deputado Jairo, o comando partidário é uma
compensação importante. O ambiente partidário, o
respeito à individualidade que o PP sempre exerceu
nesta Casa, se olharmos o perﬁl de votação dos nossos Parlamentares, veremos que sempre respeitamos
a posição individual de cada um. Então, esses atrativos
todos é que são oferecidos como atrativos, como eu
disse, para uma adesão partidária. Mas nunca houve
nenhuma proposta do ponto de vista ﬁnanceiro, que
não é da minha índole. Jamais faria isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
considere ofensivo. Há mais algum tipo de atrativo,
que não ﬁnanceiro, que não esse que mencionou de
dirigir a sigla no seu Estado?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Relator,
talvez a gente pudesse falar em posições internas aqui
dentro, relatorias importantes...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E junto
ao Governo, à estrutura do poder?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, cabe
ao Líder... E aqui todos nós sabemos, nós temos um
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problema gravíssimo na relação Legislativo/Executivo.
Todos nós sabemos disso. Nós, todos os anos, sentamos aqui, debatemos durante várias horas, vários dias,
até meses interruptos o orçamento do ano seguinte. Um
orçamento que não é impositivo. Aliás, essa prerrogativa não é prerrogativa deste Governo. Desde que eu
cheguei aqui, em 1996, no início de 96, essa relação
já existia entre o Legislativo e o Executivo. Nós temos
uma Constituição com muitas características parlamentaristas e temos um sistema político muito ligado
ao presidencialismo. Quer dizer, o sistema nosso é o
presidencialismo, e a Constituição tem muitos componentes parlamentaristas. Então, o Governo acaba
precisando do Congresso Nacional. Ele acaba tendo
necessidade de ter uma maioria dentro do Congresso
Nacional, por causa dessas peculiaridades. Em função
disso, a execução orçamentária, ela não é impositiva.
Nós discutimos aqui programas, projetos anualmente,
mas, no entanto, a execução desses programas ﬁca
subordinada à vontade e ao desejo do Executivo. Isso
era no Governo anterior, como é neste Governo. Se
continua essa metodologia? Em função disso, a execução dos programas e projetos de interesse do Estado
de cada um de nós depende também de um certo poder de inﬂuência. É óbvio que os partidos que fazem
parte da base do Governo – já era assim no Governo
do PSDB e o é assim no Governo do atual Presidente
Lula – têm certa facilidade na execução das emendas
orçamentárias. E compete ao Líder de cada partido,
Deputado Nelson Trad, fazer essa interlocução, pedir
a execução orçamentária, que é interesse de cada um
dos Parlamentares os quais nós estamos liderando. Na
função de Líder, até o ano passado, é óbvio que eu
cuidava dos meus Parlamentares, dos interesses políticos de cada um deles junto à execução orçamentária,
junto ao Poder Executivo. Então, isso talvez possa ser
também, Deputado Jairo, encarado como um atrativo.
Porque nem todos conseguem, nem todos os Líderes
conseguem ter talvez uma boa performance. E nós não
podemos nos queixar da nossa relação com todos os
Governos – o Governo passado e este Governo. Sempre foram relações positivas nesse sentido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quantos Parlamentares V.Exa. conseguiu atrair para o seu
partido? E se puder relacioná-los.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Puxa
vida!
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se forem
mais de 20, depois o senhor fornece a relação.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu queria
pedir ao Luciano... Luciano, traga o meu notebook, por
favor. Mas eu vou abordar... Enquanto ele traz aqui, eu
vou abordar... Enquanto a minha assessoria traz meu
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notebook, eu vou abordar o seguinte: o Partido Progressista, diferentemente até do que foi noticiado em
alguns setores da imprensa, elegeu na eleição passada 49 Parlamentares – 49 Parlamentares pela sigla
partidária. Na época chamava-se PPB – Partido Progressista Brasileiro. Nós ﬁzemos algumas mudanças
de nomes. Fizemos uma alteração estatutária e mudamos o nome para simplesmente Partido Progressista.
Mas na época da eleição era PPB. E nós elegemos
49 Deputados. Se não me falha a memória, é a quinta
maior bancada partidária. Muito bem. Eu estou falando
que foi noticiado de forma enganosa, porque alguns
segmentos da imprensa falaram que o PP tinha elegido apenas 26 Deputados. Isso não é verdade. É só
acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral e os senhores vão ver que nós elegemos 49 Deputados. Durante
esses 2 anos e meio de Governo do Presidente Lula,
o PP não variou muito. Nós chegamos ao máximo de
ter 56 Deputados num determinado momento. Então,
de 49 a 56 – hoje não sou mais Líder, mas se não me
falha a memória são 55 –, houve uma variação de 5 ou
6 daquilo que nós havíamos eleito. Mas, na verdade,
saíram muitos Deputados. Alguns licenciados, como é
o caso do Deputado Odelmo Leão, que se elegeu Prefeito de Uberlândia; outros cassados, como é o caso do
Deputado Narciso, do Acre, que no ano de 2003 sofreu
cassação, alguns estão licenciados cumprindo o papel de Secretário de Estado. Mas houve, sim, algumas
movimentações. Acho que entre aqueles que saíram,
que foram, se não me falha a memória, em torno de
18, que deixaram o PP nesse período e procuraram
outras agremiações, outros 24 também adentraram
o partido. Então, se analisarmos a curva de variação
do Partido Progressista, vamos ver que é uma curva
quase que linear, não há grandes alterações nem para
baixo nem para cima, portanto não houve grande variação parlamentar no PP. Ao todo, se não me falha
a memória – e aqui vou buscar ajuda um pouco mais
soﬁsticada da tecnologia –, são 24 que se ﬁliaram ao
partido e, se não me falha a memória, são 18 – posso
conﬁrmar esses dados e enviar depois por escrito oﬁcialmente a V.Exa. – os que deixaram o partido. Agora,
especiﬁcamente, meu caro Relator, na questão que
está em pauta, a relação PP/PTB, se formos pontuar,
Deputado Roberto Jefferson, que é do PTB, e eu, que
sou do PP, essa relação traz um saldo negativo para
o PP: 4 Parlamentares nossos deixaram o PP e foram
para o PTB; apenas 2 Parlamentares do PTB deixaram
o partido e vieram para o PP. Então, não há nenhuma
relação espúria. E não estou querendo aﬁrmar com
isso que há alguma fraude ou algum sentido de coação nisso, de forma nenhuma. Nós, que somos Parlamentares nesta Casa, sabemos perfeitamente que há
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questões regionais que nos motivam às vezes a fazer
mudanças partidárias. Há algumas questões que são
absolutamente alheias à nossa vontade pessoal que
acabam nos motivando a fazer mudanças partidárias.
Infelizmente isso acontece na vida pública brasileira.
Então, essas alterações partidárias são, para mim, absolutamente normais, e não quer dizer, porque foram
4 para o PTB, que eu tenho raiva ou ódio do PTB, e
também não fui lá cooptar, como disse o Deputado
Roberto Jefferson, proposta ﬁnanceira de ninguém.
Já aﬁrmei isso anteriormente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Esses
24 Parlamentares que ingressaram no partido foram
durante a sua Liderança e em função de articulações
de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. Não
foram só sob a minha Liderança. Eu saí da Liderança
e esse ano mesmo houve várias modiﬁcações.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Depois
V.Exa. então fornece a relação dos que ingressaram,
dos que saíram e daqueles que ingressaram durante
o exercício da sua Liderança. V.Exa. pode fornecer a
este Conselho?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Posso,
sim, senhor. Posso fornecer inclusive com a data de
ﬁliação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Para
concluir essa primeira parte, pergunto se houve algum
impulso do Governo incentivando a que V.Exa. conquistasse e ampliasse a sua legenda, a sua bancada.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo Carneiro, se V.Exa. me permitir, só para concluir
a pergunta passada, já estou com os dados oﬁciais
em mão. Houve 17 ﬁliações entre os anos de 2003
e 2004 ao PP, meu partido, e, neste ano de 2005, as
outras 7 a que eu havia me referido. São 24 ingressos
no partido. Então, repetindo, 17 foram ainda em 2004,
enquanto eu era Líder do partido, e outras 7 aconteceram mais ultimamente, neste ano, quando eu já não
era mais Líder do partido. Desculpa, V.Exa. pode repetir
a pergunta seguinte?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Houve
algum tipo de impulso, de iniciativa, de incentivo, de
estímulo do Governo ou do PT para que V.Exa. realizasse esse trabalho para a ampliação da legenda da
sua bancada?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Caro Deputado Jairo Carneiro, quero dizer a V.Exa. que nunca
permiti muito esse tipo de relação do Executivo com a
questão partidária nossa. Quem é Parlamentar nesta
Casa sabe perfeitamente que o Partido Progressista, apesar de intitular-se base do Governo, sempre
manteve com o Governo Federal uma relação críti-
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ca e manteve internamente uma relação respeitosa.
Falo isso para V.Exa. e cito como exemplo, se V.Exa.
me permitir, o seguinte aspecto, caros Deputados: no
meu Estado, no período eleitoral, ﬁzemos uma aliança com o Governador Blairo Maggi, que é do PPS, e
por conseguinte acabamos apoiando o Ministro Ciro
Gomes como candidato a Presidente da República.
Durante todo o primeiro turno nós ﬁzemos esse trabalho. Quando o Ministro Ciro Gomes perdeu a eleição e não foi ao segundo turno, ﬁzemos uma reunião
de todo o grupo político, e a opção que tivemos lá foi
a opção de apoiar o Presidente Lula. Fui junto com
o Governador a uma reunião em São Paulo, entre o
primeiro e o segundo turno da eleição, e fechamos
o entendimento de apoiamento ao Presidente Lula.
Então, vim para cá com uma ligação, vamos dizer assim, de cabo eleitoral, de quem ajudou ou contribuiu,
de certa forma, modestamente, no meu Estado, para
a eleição do Presidente Lula. Esse foi o meu espírito.
Nesse momento, Deputado Jairo, eu nem sonhava
em ser Líder do partido, eu nem tinha essa perspectiva, mas o destino me reservava esse privilégio, e eu
agradeço aos meus colegas de partido que me deram
essa oportunidade. Acho que isso é um exercício fantástico. Cada Parlamentar que tiver a oportunidade de
exercer a Liderança sabe perfeitamente o quanto isso
é importante e o quanto isso amadurece o indivíduo, e
para mim foi uma experiência fantástica. Então, eu vim
nessas condições. Mas no meu partido, o PP, há alguns
Estados brasileiros – como não lançamos candidatos
a Presidente, não tínhamos um candidato do partido
– que ﬁzeram coalizões completamente diferentes. E
eu me permito aqui, com todo o respeito, sem querer
macular ninguém, fazer uma comparação, por exemplo,
com o Estado do Rio Grande do Sul. O PPB, hoje PP,
é um partido fortíssimo no Rio Grande do Sul. Tínhamos lá, até a eleição passada, 187 Prefeitos. Então,
em tamanho – se número de Prefeitos for tamanho –,
era um dos maiores partidos do Rio Grande do Sul,
e são adversários ferrenhos do PT. Então, os companheiros do Rio Grande do Sul têm muita diﬁculdade
aqui de apoiar o Governo do Presidente Lula, o que é
absolutamente natural, se entendermos a origem de
cada um. E, ao longo desses 2 anos em que eu tive o
privilégio de ser o Líder da bancada, soubemos respeitar cada um desses Parlamentares. Não obrigamos
ninguém a fazer aquilo que não quisesse. Talvez esse
seja, caro Deputado Jairo Carneiro, o grande mérito
do Partido Progressista, o respeito à individualidade de
cada um. E, nesse sentido, conseguimos manter uma
bancada harmônica. Falo aqui com orgulho. Durante
os 2 anos que exerci a Liderança ﬁzemos reuniões em
27 Estados brasileiros. Reuniões, Deputados Ricardo
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Izar, em que cada Parlamentar levava a família, levava
os ﬁlhos, e nós interagíamos como uma grande família. Vejo ali o aceno de cabeça do Deputado Enivaldo
Ribeiro, concordando conosco em quanto agradável
era isso, porque nós extrapolamos a nossa convivência do cotidiano do Congresso Nacional para a vida
familiar e particular de cada um de nós. Então isso,
por si só, funcionou como um cimento de lealdade
dos companheiros aqui e de respeito ao individualismo de cada um. Por isso, eu me sinto extremamente
feliz de ter podido exercer esse mandato. Não houve
qualquer inﬂuência do Governo na condução partidária, porque nós não permitimos isso, nem eu nem o
Presidente do partido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essa
indagação eu ﬁz em razão do noticiário da imprensa,
que amplamente difundiu essa idéia, do conhecimento
geral de todos nós e da sociedade brasileira, para que
não pareça despropositado eu fazer isso.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Muito obrigado, Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em outro momento no depoimento do Deputado Roberto Jefferson, ele diz: “Mas, Deputado Valdemar Costa Neto,
Deputado Janene, Deputado Pedro Corrêa, Deputado
Sandro Mabel, Bispo Rodrigues, Pedro Henry, me
perdoem, me perdoem de coração, eu não posso ser
cúmplice de vocês nessa história que envergonha uma
grande parte da Câmara dos Deputados.” Ele refere-se
ao mensalão. Como V.Exa. reage a essa declaração,
que é grave, que é uma acusação a vários Parlamentares e a V.Exa.?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Bom, eu
quero dizer que tomei conhecimento desse esquema
que o Deputado Roberto Jefferson batizou de mensalão através da entrevista que ele fez à imprensa. Até
chegaram a me perguntar, na própria Corregedoria,
onde nós fomos prontamente prestar os nossos esclarecimentos, chegaram a me perguntar se no mês
de setembro do ano passado, Deputado Jairo, havia
surgido esses fatos na imprensa, se eu não tinha tido
conhecimento. Parece que foi no mês de setembro do
ano passado que houve alguma coisa no noticiário. E
eu respondi lá na Corregedoria, me foi perguntado novamente: “Mas, Deputado, o senhor tem certeza que
o senhor não viu na imprensa em setembro do ano
passado?” Tenho certeza, estou dizendo com absoluta tranqüilidade e até com muita humildade que não
vi. As atribuições de um Líder aqui consomem o dia a
dia de tal sorte, de tal forma, que as pessoas às vezes,
membros da sociedade civil que não têm função pública, conhecem mais das coisas que acontecem aqui
dentro do que nós mesmos, que estamos aqui dentro.
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Cito como exemplo disso um episódio em que houve
aqui uma manifestação na frente do plenário da Câmara
e do Senado em que quebraram vidros, tudo o mais.
Eu passei o dia inteiro aqui, Deputado, e não vi nada
disso. Estava aqui dentro do Congresso, trabalhando,
e me assustei quando cheguei em casa e fui ver o
noticiário noturno, e acabei vendo tudo aquilo. Falei:
“Escuta, isso aconteceu no Brasil? Foi aqui?” Estou só
citando esse exemplo para dizer a vocês que a maior
parte do tempo a gente passa evolvido em reuniões,
ainda mais quando se tem a obrigação de exercitar
a palavra representando honrosamente mais de 50
Parlamentares. Você passa envolvido aqui em reuniões diárias, exaustivas e seguidas, quer no Colégio de
Líderes, quer com o Poder Executivo, quer com a sua
própria bancada. Eu adotei uma prática aqui: quando
eu ia para uma reunião de Colégio de Líderes ou da
base do Governo, eu antes reunia a minha bancada,
discutíamos, Deputado Benedito de Lira, cada assunto,
tirávamos o norte da minha bancada para eu poder ir
defender esse assunto. Essa foi a minha prática, esse
foi o meu exercício de Liderança. Então, digo a V.Exas.
que aqui estão: tomei conhecimento dessa história de
mensalão pela entrevista que o ilustre Deputado Roberto Jefferson deu à Folha de S.Paulo. Antes, eu não
tinha ouvido isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Agora, a pergunta, objetivamente, é: qual a sua
reação diante dessa declaração dele no depoimento
perante o Conselho? Eu li que ele disse que não poderia ser cúmplice de alguns que ele cita, inclusive
de V.Exa., nessa vergonha que é o mensalão. Qual a
sua reação?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – A minha
reação foi fazer o que eu estou fazendo agora, colocar-me inteiramente à disposição deste Conselho para
vir aqui responder a todas as perguntas que forem
formuladas a mim. Não há outro tipo de reação. Se
V.Exa. pretende saber se eu tomei algum tipo de atitude, não foi por esta declaração que eu tomei a atitude
que já tomei. Na verdade, quando saiu a reportagem
publicada na Folha de S.Paulo, meu primeiro passo,
minha primeira atitude foi fazer um ofício endereçado
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Severino Cavalcanti, pedindo a ele que, diante da gravidade das denúncias feitas pelo Deputado Roberto
Jefferson na imprensa nacional, que o Presidente
da Casa determinasse a apuração na Corregedoria.
Entendia eu, Deputado Jairo, ilustre Relator, não sei
se de maneira equivocada a interpretação regimental
que dei, entendia eu que lá deveria iniciar o processo
de apuração. Então, encaminhei esse ofício no mesmo dia, pedi ao Deputado Severino que procedesse à
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abertura de um processo de sindicância na Corregedoria da Câmara. Isso foi prontamente atendido, coloquei-me à disposição imediatamente do Corregedor
da Casa para ir prestar o meu esclarecimento. Não
sei se fui o primeiro ou fui o segundo, mas fui um dos
primeiros a ir lá. Da mesma forma me portei quando
houve a representação de que nós estamos tratando
aqui, que é a representação do Partido Liberal contra
o Deputado Roberto Jefferson. Também me coloquei
à disposição para aqui conversar e poder esclarecer.
Afora isso, Deputado Jairo Carneiro, não tomei outras
providências porque estou aguardando o desenrolar dos fatos. Obviamente, vejo que minha honra foi
atingida. Há um prejuízo disso. Disse, no início desta
sessão, que me sinto desconfortável. Não gostaria de
estar envolvido nisso tudo. Não é da minha índole, não
é da minha personalidade fazer isso. Infelizmente, a
obrigação como homem de vida pública me traz aqui,
perante os senhores, para prestar todo e qualquer
esclarecimento que for necessário. Não tenho medo
de nenhuma verdade, não tenho medo de encarar os
fatos que precisam ser encarados e de responder a
toda e qualquer pergunta.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
a instauração da sindicância que está em curso foi
iniciativa de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não sei
se outros o ﬁzeram, mas eu o ﬁz, e o ﬁz de pronto.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. V.Exa. pode oferecer à Mesa uma cópia desse
ofício?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Posso,
sim. Peço à assessoria que vá anotando para mim,
por favor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossigo. V.Exa., juntamente com os Deputados Bispo
Rodrigues e Valdemar Costa Neto, Presidente do PL,
reuniram-se para pressionar o Deputado Múcio para
receber o mensalão? Isso também consta do depoimento do Deputado Jefferson, quando diz que foram
pronunciadas as seguintes palavras: “Que é que é
isso? Vocês não vão receber? Que conversa é essa?
Vão dar uma de melhores que a gente?”, atribuindo a
V.Exa. O Deputado Roberto Jefferson.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu nego,
Deputado Jairo Carneiro, Srs. Parlamentares. Essa
reunião nunca existiu. Existiram inúmeras reuniões,
incontáveis, em que estivemos juntos o Deputado José
Múcio Monteiro, o Deputado Valdemar Costa Neto, o
Deputado Bispo Rodrigues, o próprio Deputado Roberto
Jefferson e outros Líderes, diversos. Nossa Senhora,
foram 2 anos de incansáveis reuniões para discutir
inúmeros assuntos, especiﬁcamente envolvendo o
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PTB – Partido Trabalhista Brasileiro – é melhor eu falar
por sigla, para não ﬁcar confundido no som –, o PP
e o PL. Houve mais, porque, de certa forma, esses 3
partidos trabalhavam aqui mais ou menos alinhados,
mais ou menos em conjunto. E nós tivemos um período em que esses 3 partidos, as Lideranças desses 3
partidos, tanto os Presidentes nacionais como os Líderes desses partidos, sentiram a necessidade de se
unir pela questão da condução da reforma política, que
nós sentimos que estava sendo conduzida de maneira
desfavorável aos nossos interesses. Então, nós ﬁzemos, vamos chamar de uma tríplice aliança desses 3
partidos, e houve reuniões mais amiúde. Mas nunca,
nunca, Sr. Relator, foi abordado qualquer assunto referente a esse tema que o...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Do mensalão.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – ... do mensalão, que o Roberto Jefferson coloca. Aliás, eu vejo
com indignação o seguinte: nós convivíamos aqui
semanalmente, às vezes diariamente, no Colégio de
Líderes, e eu nunca ouvi o Deputado Roberto Jefferson mencionar esse assunto diretamente a mim. Em
2 anos de Líder, ele nunca mencionou esse assunto
para mim. E digo mais, durante esse último ano agora, de 2005, em que eu deixei a Liderança, eu tenho
me voltado muito mais às questões regionais, do meu
Estado, meio que, vamos dizer assim, saí do foco da
cena, do cenário político, e ﬁquei muito mais recolhido
às minhas questões regionais. Confesso a V.Exa. que
praticamente não tive mais convivência no Colégio de
Líderes, muito menos com o Deputado representado
aqui ou com qualquer outra Liderança partidária. Eu
ﬁquei muito mais fora do cenário do que isso. Então,
em nenhum momento nós ouvimos esse tipo de coisa.
Aliás, não fui só eu que estou dizendo que não houve
essa reunião, todos os mencionados estão dizendo
publicamente que não houve essa reunião.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
para ﬁcar bem patente, V.Exa. nunca propôs mensalão
a nenhum Parlamentar?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nunca.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E nunca
recebeu proposta para receber mensalão?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nunca.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
conhece os senhores Delúbio Soares e Marcos Valério?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O Sr. Marcos Valério, eu o conheço pela imprensa, nos últimos
dias. Antes disso, nunca estivemos juntos, nunca estivemos em nenhuma reunião. Não fui apresentado
pessoalmente. Tenho certeza de que esses fatos, ao
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longo do processo de apuração, ﬁcarão muito patentes, muito evidentes, porque não há nenhum tipo de
relação que eu mantenha com esse indivíduo. Aliás,
eu o conheci pela televisão.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nenhum
dos dois?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, espere um pouquinho, falei do...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Marcos Valério.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – ... Dr. Marcos Valério.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nem
por contato telefônico?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nem por
contato telefônico. Nunca conversei com esse cidadão,
não tenho nenhum tipo de ligação. Nada. Com respeito
ao Dr. Delúbio, proferi uma nota à imprensa, no dia que
saiu essa entrevista do representado na Folha de S.
Paulo, e acabei dizendo lá que nós não mantínhamos
relações. Até a imprensa de Mato Grosso me fez uma
correção: quando da campanha do Deputado Greenhalgh à Presidência da Câmara, ele visitou o meu Estado,
Mato Grosso, e, através do Partido dos Trabalhadores
– PT, marcou uma audiência com o Governador Blairo Maggi e chamou todos os Parlamentares para estarem presentes ao Estado para fazerem uma visita
de cortesia. Estava fazendo uma visita de campanha,
na verdade, e ele pediu que nós, Parlamentares, estivéssemos lá, juntos. Eu fui a essa reunião no gabinete do Governador, e o Deputado Greenhalgh estava
acompanhado do Deputado Professor Luizinho, que,
na ocasião, era Líder do Governo, e também do Sr.
Delúbio Soares. Então, o nosso conhecimento é de
reuniões desse tipo, que aconteceram, casualmente,
no Estado do Mato Grosso, quando da visita deles. E
numa outra oportunidade, tivemos que estar juntos na
sede do Partido dos Trabalhadores, quando fui, uma
vez, conversar com o Deputado José Genioso, e ele
também estava junto nessa reunião.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em
São Paulo?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, aqui
em Brasília.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em
Brasília. No Palácio do Planalto, V.Exa. nunca viu o
Sr. Delúbio?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nunca ﬁz
reunião com o Dr. Delúbio lá no Palácio. Eu Freqüentava...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
nunca o viu?
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, nunca o vi. Na verdade, eu freqüentava muito o Palácio.
Todo mundo sabe que os Líderes partidários praticamente diariamente freqüentam o Palácio do Planalto.
Eu nunca o vi lá.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nunca ﬁz
nenhuma reunião com ele lá e com o Presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
sabia que ele fazia reuniões lá?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. No
Palácio, não. Não tinha esse conhecimento.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
tinha?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – E olha que
eu tratava diretamente na Casa Civil com o então Ministro da época, José Dirceu; com o seu sub..., com
o seu Chefe de Gabinete, o Berger. A gente circulava
muito lá, porque tinha muitas tratativas a serem feitas
junto ao Governo, e eu nunca o vi lá.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Costumava encontrar outros dirigentes do PT no Palácio
do Planalto?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Talvez a
memória possa me trair um pouco neste momento,
mas, talvez, o Genoíno a gente tenha encontrado algumas vezes.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E o Sílvio Pereira?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. Sílvio Pereira, não me lembro. Tenho pouca relação com
esse cidadão.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossigo. O jornal O Estado de S.Paulo divulgou declaração
do Secretário-Geral do PP, Sr. Benedito Domingos,
segundo a qual, em seu partido, o dinheiro era distribuído no apartamento do Deputado José Janene, do
PP do Paraná, num edifício da região da Asa Sul, em
Brasília. O que V.Exa. tem a dizer a respeito?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, o
que posso dizer a respeito a V.Exa., acho que V.Exa.
vai ter oportunidade de perguntar isso diretamente
ao Deputado José Janene, porque ele é um dos citados na matéria e, obviamente, ele também vai fazer o
mesmo papel que eu: vir aqui, servir de testemunha,
a convite desta Comissão, para poder prestar esclarecimentos necessários. Da minha parte, o que posso
dizer a V.Exa., Deputado Jairo Carneiro, ilustre Relator,
é que o Deputado José Janene tem uma virtude muito
grande: ele contratou uma cozinheira que, cá entre nós,
Deputado-Relator, tem qualidade espetacular. Mais do
que isso: além de ter habilidade para a arte culinária, é
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uma pessoa que não tem preguiça. É comum se reunirem no apartamento do Deputado José Janene não
só Parlamentares do nosso Partido, o PP, Partido Progressista, mas como a maioria dos vizinhos do prédio
dele, que são vizinhos de apartamento e que também
freqüentam lá, porque a comida é muito boa, muito
agradável. Mas são reuniões não com o objetivo que
estão sendo colocados aí, são com objetivos gastronômicos, de lazer, nos momentos de folga, exatamente
nos momentos pós-votação. Então, eu nunca participei
desse tipo de reunião que o Deputado representado
coloca, mas, sim, gastronômicas. Aliás, deixei algum
tempo de ir lá até por questões de saúde. Tive ganho
de peso de quase 20 quilos, um absurdo, em função de
muitas vezes estar freqüente lá. Isso me causou custo
bastante grande, porque tive que freqüentar spa, tive
que fazer uma série de tratamentos. Foi até objeto de
gozação, no ﬁnal do ano, quando houve um momento
em que estávamos cotados para assumir um Ministério
e a imprensa começou a falar que eu estava fazendo
regime para poder ir para o Ministério mais bonito. Mas
não era isso, era um problema de saúde, de natureza
médica. Tenho um problema hepático grave, tenho uma
infecção, tenho hepatite tipo C, uma doença crônica,
de evolução arrastada, e a gordura me faz mal. E me
encontro novamente fora de peso, Deputado Ricardo
Izar, estou precisando novamente fazer o meu regime.
Porque isso me faz mal, organicamente. Eu, como médico, tenho consciência disso, o que é pior.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
teve oportunidade de encontrar o Sr. Benedito Domingos em alguma dessas reuniões?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Benedito Domingos?... Se eu tiver que ter um padrinho
no Partido Progressista, atribuo esse apadrinhamento
a 2 ﬁguras: primeiro, ao Ministro Francisco Dornelles;
segundo, ao querido Bené, como eu o chamo. Posso
dizer aos senhores aqui, com absoluta tranqüilidade
e clareza, que talvez em toda essa história que está
sendo colocada a público, e que está sendo colocada
à sociedade brasileira com bastante constrangimento, posso dizer que o episódio que mais me causou
mal, pessoalmente, foi esse episódio com o Benedito
Domingos. Eu, se V.Exa. me permitir, gostaria que me
concedesse um tempo...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu farei outra indagação relacionada, mas primeiro esta:
em algum momento o senhor encontrou o Sr. Benedito Domingos em reunião na casa do Deputado José
Janene?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, não.
Eu encontrava freqüentemente com o Benedito Domingos aqui na liderança do Partido e na sede nacional
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do Partido porque ele era nosso tesoureiro nacional,
o homem que cuidava das ﬁnanças do partido. É uma
ﬁgura que tem representatividade no nosso partido
muito forte, é emblemático para todos nós. Então, esses eram os locais em que eu encontrava com maior
freqüência o ex-Deputado e ex-Vice-Governador Benedito Domingos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu entendo que V.Exa. declarou, em resposta, que não tem
conhecimento de que ocorresse distribuição de dinheiro no apartamento.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Exatamente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
tem conhecimento?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não tenho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
não contesta a declaração do Sr. Benedito Domingos,
apenas V.Exa. não tem conhecimento; V.Exa. não participou de reunião de distribuição de dinheiro. Quero
ressalvar, para deixar clara qual é a sua contribuição,
independentemente daquilo que é uma declaração da
responsabilidade do Sr. Benedito Domingos, pela qual
ele tem de responder ou comprovar. Claro?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Certo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Justo.
Ainda com referência ao Sr. Benedito Domingos, declarou ele que há 2 meses foi procurado por V.Exa. dizendo-se porta-voz de uma proposta de apoio ﬁnanceiro
dos Deputados Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco,
e José Janene, do PP do Paraná, em troca de que ele
abandonasse a Presidência do PP no Distrito Federal.
O que o senhor declara a respeito disso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – A respeito
disso, declaro que há um equívoco em sua plenitude.
Isso não é verdade. Volto a salientar, Deputado Jairo
Carneiro, que talvez em todo esse episódio o que mais
me machuca e o que mais me magoa é exatamente
isso, dada a relação de amizade e o sentimento que
eu tenho de carinho para com o meu querido Bené,
que é Benedito Domingos. Tenho uma relação de amizade profunda com ele. Na verdade, o que aconteceu
foi que ele ligou várias vezes ao meu gabinete, e eu
estava fora. Quando cheguei ao meu gabinete, recebi recado da minha secretária: “Olha, o Benedito Domingos quer falar contigo”. Falei: “Ligue a ele”. Liguei
a ele. Ele falou: “Pedro, preciso falar com você”. Falei:
“Bené, o que é isto? Você não tem hora, não tem dia,
cara. A hora que você quiser e onde você quiser. Onde
é que eu tenho que ir?”. Ele falou: “Não, eu vou aí no
seu gabinete”. Portanto, não fui eu quem o procurou,
ele foi ao meu gabinete”. Segundo...
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe, ele não diz que V.Exa. o procurou...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ele disse
que eu o procurei. Ele disse isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nessa
declaração, não. Ele disse que 2 Deputados se apresentaram a ele como porta-vozes seu.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Bom, eu
não li isso. Na matéria que eu li no Correio Braziliense,
ele declarava que eu o tinha procurado...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
indago: V.Exa. credenciou esses 2 Deputados a irem
em seu nome?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não sei
nem quem são esses Deputados, e eu não credenciei
ninguém a ir. E também estou explicando a V.Exa. como
aconteceu a conversa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Permitame, porque acho útil ressalvar logo sua posição.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pois não,
Deputado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se V.Exa.
não credenciou esses Deputados, e o Sr. Benedito
Domingos declara à imprensa que eles foram lá como
seus porta-vozes, ou prepostos, que reação V.Exa.
tomou diante dessa declaração que ele deu para a
imprensa e a sociedade brasileira, atribuindo-lhe algo
que V.Exa. não fez.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pois é, eu
disse que não era verdadeiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
apenas isso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Apensa
isso. Apenas isso, e eu explico...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por que
não mais do que isso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não sei
o que V.Exa. pensaria em mais fazer: processá-lo...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu acho
que atinge sua imagem, eu acho que fere a dignidade
de V.Exa. Por mais digno que seja o Sr. Benedito Domingos, por mais amigo que ele seja de V.Exa., é uma
leviandade e é grave o que ele atribui a V.Exa.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo, V.Exa. precisa compreender o que está acontecendo, por isso gostaria de contar a história como um
todo, para que V.Exa. pudesse entender. Eu fui procurado então pelo Deputado Benedito Domingos...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas não
deixe de responder a esse ponto.
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Vou responder, na seqüência, Deputado; na seqüência lhe
respondo. Fui procurado pelo Deputado Benedito Domingos, que falou que queria conversar comigo no meu
gabinete. Eu o recebi. E ele foi lá me fazer um apelo,
um pedido. Falou: “Pedro, me ajuda. Estão querendo
me tirar o comando do diretório do Distrito Federal, e
eu preciso da sua ajuda, sou seu amigo. Quando você
precisou de mim, eu estive em Cuiabá várias vezes a
seu benefício.” Eu falei: Bené, pára de reclamar, eu sou
seu amigo, vou ajudá-lo, vou conversar com o partido.
O que está acontecendo?” Ele falou: “Estão tentando
trazer para o partido o Senador Valmir Amaral e passar o comando partidário para ele, porque eu já tenho
um cargo na executiva nacional do partido.” Eu falei:
“Tudo bem, vamos lá, vamos conversar com o partido. Quando vai ser essa reunião?” Ele falou: “Depois
de amanhã.” Falei: “Estarei lá para defendê-lo”. E de
fato, Deputado Jairo, fui a essa reunião. E ﬁz um discurso, e os meus companheiros que estão aqui, que
participaram daquela reunião, sabem perfeitamente o
quanto eu defendi o Benedito Domingos. E propus ao
partido que nós referendássemos um acordo, que nós
ﬁzéssemos um entendimento. Era importante para o
PP ter um representante no Senado da República para
ter uma bandeira do nosso partido lá no Senado. Por
isso esse esforço de todos os companheiros em trazer
para o partido um Senador. Mas era importante também preservar um companheiro histórico, fundador do
PP. E foi nessa linha que nós discursamos e acabamos
chegando a um entendimento. O entendimento era de
que Benedito Domingos indicaria, Deputada Angela,
7 membros para a executiva regional do Distrito Federal, e o Senador Valmir indicaria outros 7 membros.
Ainda fariam parte da executiva provisória do Distrito
Federal o Deputado Distrital Wigberto Tartuce e o exDeputado Jofran Frejat, que fechariam a lista de 16
membros. A executiva nacional indicaria o outro nome.
Seriam 17. Ficava paritário. Esse foi o acordo, depois
de um discurso que eu ﬁz aos meus companheiros
pedindo esse entendimento. Implorei a ele que aceitasse também isso. Nós nos demos as mãos, e eu saí
de lá convencido de que o acordo estava feito, estava
formulado, saí com o espírito transbordando de alegria
porque havia conseguido ajudar um amigo: resolvemos,
acomodamos, encontramos uma equação satisfatória
– esse foi o espírito, Deputado Jairo, com que saí daquela reunião. Fui surpreendido alguns dias depois por
essa declaração, porque, na seqüência, ele acabou
registrando uma ata no TRE, não cumpriu o acordo
que fechou no partido. O partido decretou a intervenção. E aí começou uma sucessão de fatos, de brigas
internas dentro da cúpula partidária. O Deputado Be-

Quarta-feira 28

47217

nedito Domingos ﬁcou talvez constrangido, ou talvez
– me falta o adjetivo mais adequado –, acuado, talvez,
e disparou uma série de críticas infundadas à minha
pessoa, que sinceramente eu não mereço. Nessa relação de amizade, de carinho, eu entendo a frieza de
V.Exa. quando recebe isso, porque V.Exa. não entende. Benedito Domingos foi à minha cidade, no interior
do Mato Grosso, em Cárceres, fazer representação
partidária num momento em que eu estava muito fragilizado no meu Estado. Esteve junto comigo em Mato
Grosso, inaugurou obras comigo, fez discursos a meu
favor, deu declarações altamente positivas à imprensa como Vice-Governador do Distrito Federal. Então,
era uma pessoa com a qual eu tinha uma relação de
extrema amizade. E, aí, de repente, eu vi tudo isso e
falei: “Meu Deus do Céu, que bobagem que o Benedito
fez!” Esse foi sentimento que eu tive na hora. V.Exa.
podia me perguntar: “Mas por que não o processou?”
Talvez isso servisse para a imprensa, talvez isso servisse como argumento, mas o meu sentimento pessoal
não era esse, meu sentimento pessoal era de dor, era
de traição; me senti traído. Eu estou dando um tempo.
Eu rezo todos os dia, Deputado Jairo, na expectativa
de o Deputado Benedito Domingos retroceder e falar
a verdade, dizer com clareza ao povo e à sociedade
brasileira que eu jamais ﬁz qualquer proposta a ele de
natureza ﬁnanceira ou deleguei a terceiros essa propositura. Eu tenho certeza de que em sua sã consciência ele ainda vai acabar dizendo ao povo brasileiro
que isso nunca existiu da minha parte, que eu jamais
ﬁz qualquer proposta ﬁnanceira a ele.
E é nessa expectativa que eu não vou fazer retaliação nenhuma; eu vou aguardar o desfecho. Digo
aos meus colegas aqui da Câmara dos Deputados:
“Não ﬁz isso, jamais o faria”. Pelo contrário, a relação
como Benedito era o contrário. Ele era o tesoureiro a
quem eu recorria para repassar os recursos para o
meu Estado.” Era ele quem autorizava as transferências
do fundo partidário para os Estados do nosso partido.
Então, nossa relação sempre foi essa. Eu não o processei e não desejo fazê-lo. Se V.Exa. me perguntar
se os meus sentimentos me falam para fazê-lo, digo
que não falam, não falam. Não tenho esse desejo.
Tenho um profunda admiração por ele, e espero que
ele justiﬁque essa admiração que tenho por ele e que
possa retroceder nas suas declarações, porque elas
não são verdadeiras.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E V.Exa.
nem dirigiu a ele uma palavra depois disso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, senhor.
Não telefonei, não o procurei e não vou procurá-lo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E V.Exa.
chamou os nobres Deputados – está aqui presente
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o nobre Deputado Pedro Corrêa – Pedro Corrêa e
José Janene para que também lhe dessem alguma
explicação sobre essa declaração do Sr. Benedito
Domingos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Relator Jairo Carneiro, o Deputado Pedro Corrêa e o
Deputado Janene terão oportunidade de vir aqui.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Exatamente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Já se colocaram à disposição desta Comissão. E no momento
oportuno, quando for agendado, tenho certeza de que
vão poder dizer...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
V.Exa. o chamou diante da declaração do Benedito
Domingos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se V.Exa.
me pergunta se nós conversamos sobre esse assunto,
nós conversamos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Depois
da declaração do Benedito Domingos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Depois da
declaração nós conversamos e falamos: “Mas o que
está acontecendo?” E realmente o sentimento dentro do
partido é este: o que está acontecendo com o Bené?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E o que
ouviu desses 2 Deputados?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – A indignação, a surpresa; ninguém estava entendendo. Agora,
eu preciso relatar aqui, Deputado Jairo, que há um problema pessoal entre o Deputado Janene e o Deputado
Benedito Domingos; houve rusgas signiﬁcativas. Na
eleição passada, o Deputado Benedito Domingos estabeleceu, parece-me que no segundo turno da eleição
passada – reﬁro-me à eleição de 2002 –, houve uma
parceria política no segundo turno da eleição com o
Partido dos Trabalhados aqui – o candidato na época
era o Geraldo Magela. E o Bené acabou ajudando o
Geraldo Magela no segundo turno – desculpem-me, o
ex-Vice-Governador e ex-Deputado Benedito Domingos acabou ajudando o Deputado Magela aqui, que
ﬁcaram muito próximos nessa aliança. O Deputado
Magela perdeu a eleição, o Governador Roriz se elegeu, e houve algumas gestões do Deputado Magela
em ajudar o Deputado Benedito, que acabou ﬁcando
sem mandato, para que ele fosse também exercer um
cargo de direção junto ao Governo Federal, mais precisamente, por incrível que possa parecer, uma diretoria nos Correios. E eu ﬁz algumas gestões junto ao
Governo no sentido de ajudar para que isso se consolidasse. Graças a Deus que isso não aconteceu, porque senão hoje talvez o Benedito Domingos estivesse
no foco dessa discussão também. Graças a Deus que
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isso não aconteceu, mas nós ﬁzemos várias gestões,
e aconteceram algumas rusgas, porque o Deputado
Janene era contrário à ida do Benedito Domingos para
essa diretoria. Então ﬁcou uma rusga e, quando surgiu
a intervenção aqui, ampliou-se a rusga, e eu preﬁro
acreditar – e acredito piamente, Deputado Jairo – que
eu estou sendo envolvido nessa história injustamente
pelo Deputado Benedito Domingos. Mas me parece
até que V.Exa. já deve ter aí também requerimento
pedindo que ele venha aqui...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele vai
comparecer como testemunha arrolada pela defesa.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Talvez ele
possa explicar melhor isso. O que eu posso dizer aqui
sem nenhum constrangimento aos meus pares que
estão aqui, hoje, nesta Comissão, é que eu jamais ﬁz
qualquer proposta ﬁnanceira ao Deputado Benedito
Domingos para que ele deixasse o diretório ou deleguei a alguém o poder de fazê-lo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele continua na Presidência do partido?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não sei.
Não sei... Sabe por quê, Deputado Jairo? Novamente
eu vou explicar a V.Exa., eu vou explicar a V.Exa. por
que eu não sei – eu acho que haverá um momento em
que V.Exa. pode esclarecer isso. Porque eu, desde que
deixei a liderança, tenho me voltado mais para os meus
projetos regionais. Então, não estava nem participando
mais das reuniões nacionais do partido. Eu estava muito
dedicado ao meu projeto estadual e, em função disso,
eu só fui à reunião da executiva nacional porque ele
me pediu para ir, para ajudá-lo. E estou saindo dessa
reunião envolvido num episódio ruim, desagradável
como esse, envolvido até por ele próprio, de uma forma completa e absolutamente injusta.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A sua
relação hoje com o Sr. Benedito Domingos é...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não existe. Depois que ele deu essa declaração, eu não falei
mais com ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ele não
me procurou, e eu não o procurei.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Tenho
mais duas indagações.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pois não,
Deputado; quantas V.Exa. quiser fazer; é um prazer
falar com V.Exa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Obrigado.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Muito agradável.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Igualmente. Nas indicações de nomes para diretorias de
empresas estatais, V.Exa. participou de indicações,
liderando o seu partido ou pessoalmente ou em nome
da bancada, para algumas empresas?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo, como Líder partidário, a gente sempre assina
esses ofícios junto com o Presidente, com o Secretário
Nacional do partido. Então, nós ﬁzemos alguns ofícios
fazendo indicações, sim. Não só indicações para participar de, como V.Exa. diz...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Diretorias de empresas estatais.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – De diretorias de empresas, mas também de cargos em nível
estadual para alguns companheiros que tinham interesse. Esses ofícios normalmente eram encaminhados, sugestões ao Governo Federal para ocupação
de espaços estaduais. Eles eram encaminhados pelo
Líder do Partido, então eu acabava assinando, porque
o Líder do partido, até mais do que o Presidente Nacional do partido, é quem tem relação mais próxima
com o Executivo, está no cotidiano, no dia-a-dia. Então, eu realmente mandei alguns ofícios nesse sentido
ao Governo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desses
nomes que estão relacionados, citados, acusados, de
qualquer forma mencionados pelo Deputado Roberto
Jefferson constam alguns?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – V.Exa.
pode me pegar na palavra aí. Eu queria ser mais cauteloso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então
V.Exa. poderia fornecer a relação dos indicados que
estão ocupando cargos em empresas estatais?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu preferia que V.Exa. ﬁzesse diferente. Se V.Exa. me permitir,
dada nossa amizade e companheirismo, se V.Exa. me
falar o nome, vou falar para o senhor... Eu não sei o
que ele mencionou. Nos Correios nós não temos ninguém – isso eu posso lhe aﬁrmar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
pode dizer em que empresas tem.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – No IRB há
uma indicação que é do partido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – No
IRB?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É. O Dr.
Lucena foi uma indicação que o partido fez.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
também subscreveu a indicação?
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não posso precisar isso com segurança, mas eu acho que sim.
Eu acho que sim, porque era quem encaminhava...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em que
outras empresas?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Há também
uma representação, que não é mais hoje, na Secretaria de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.
Estava lá o Dr. Luís Carlos, que também já foi exonerado, não está mais, não há nenhum substituto nosso
no local – o Ministro o substitui por outra pessoa que
não de indicação nossa. Há também uma diretoria na
ANVISA para a qual nós ﬁzemos a subscrição – se
não me falha a memória, o Dr. Victor Hugo. Há também
uma diretoria de abastecimento da PETROBRAS, com
o Dr. Paulo Roberto, também subscrito por nós. Que
eu me lembre, de relevância...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Correios? Furnas?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.
Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ELETRONORTE?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. ELETRONUCLEAR – parece-me que foi citada aí –, ninguém. Nunca assinei nenhum ofício nesse sentido. E
há algumas sugestões que foram feitas, como eu disse,
em nível estadual, níveis pontuados. Por exemplo, no
meu Estado, apesar de ter sofrido uma barreira incrível
até de personalidades do Partido dos Trabalhadores
do meu Estado, eu sugeri lá o superintendente da Caixa Econômica. Foi uma sugestão que eu ﬁz; era um
funcionário de carreira da Caixa, e eu ﬁz. E há outros
Estados em que há outros cargos que a gente fez a
sugestão, ajudando a contribuir para a montagem da
equipe de Governo. Obviamente que isso aí se refere
a cargos de menor importância, de menor amplitude.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Das indicações, sejam aqui a nível federal, Brasília, sejam
nos Estados, existem nomes indicados pelo partido,
pela liderança, que estejam sendo alvo de qualquer
tipo de investigação?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Aqui, a
nível federal?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dos nomes indicados que estão ocupando cargos, aqui em
Brasília ou nos Estados. Existem nomes...?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Processos
administrativos, a gente não ﬁca nem sabendo o que
está acontecendo nos Estados.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essas
investigações que aí estão sendo promovidas pela
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Polícia Federal, Ministério Público, Corregedoria-Geral
da República?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo, que eu tenha conhecimento, neste momento, só
se a memória me traia, mas eu sinceramente... Essa
pergunta, eu acho que ela está sendo genérica demais.
Eu não estou me lembrando.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não,
V.Exa. se sinta à vontade. Eu não quero criar embaraço para V.Exa.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, não
é isso. Se V.Exa. pudesse ser mais objetivo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É porque eu também não disponho assim com precisão
dos nomes.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ah, bom,
porque eu acho que é arriscado. Sabe por quê? Amanhã ou depois alguém pode pegar esse texto de resposta aqui e falar assim: “Oh, o senhor falou que tem
fulano lá que está sendo processado lá no Pará, que
tá não sei o quê”.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Tudo
bem.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Como vou
saber dessas coisas?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu peço,
então, que V.Exa. possa responder posteriormente
por escrito, fornecendo os nomes dos indicados que
ocupam cargos na administração federal e se alguns
estão respondendo a qualquer tipo de investigação
por práticas de irregularidades. V.Exa. pode fornecer
posteriormente por escrito. Diz o Deputado Roberto
Jefferson que os partidos, palavras dele, quando indicam pessoas para ocupar cargos na administração,
estabelecem um pacto com essas pessoas para que
elas se comprometam a arrecadar recursos para fornecer ao partido que o indica. Existe essa situação
no caso das indicações do seu partido? Existe esse
compromisso das pessoas?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O Partido
Progressista nunca adotou essa prática. Se V.Exa. se
refere à mesada ou mensalidade, como foi mencionado...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Qualquer expressão que possa ser...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não há
esse tipo de prática nem de reciprocidade nas indicações que nós ﬁzemos. Aliás, quero dizer a V.Exa.,
pessoalmente, que no meu Estado me sinto muito orgulhoso, porque indiquei o superintendente da Caixa
Econômica, o Chefe de Escritório da Caixa Econômica,
e ele foi premiado pela Caixa Econômica como um
dos melhores do ano passado em escritórios de ne-
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gócios da Caixa Econômica. É funcionário de carreira,
de muitos e muitos anos na Caixa Econômica, o único
mato-grossense a dirigir a Caixa Econômica no meu
Estado, nunca tinha sido um mato-grossense. Eram
sempre pessoas de outros Estados que vinham para
lá. E houve uma resistência tão grande quanto a essa
indicação que, depois que ele ganhou esse prêmio,
V.Exa. não imagina quanto que eu vibrei de emoção
de ter podido apresentar um nome, sugerido um nome.
Primeiro, era natural de Mato Grosso, da minha cidade do interior do Estado, que é Cárceres, na fronteira
com a Bolívia, e por ele ter ganho um prêmio como o
melhor Chefe de Escritório deste País. V.Exa. vê até
na minha face a satisfação que eu tenho de ter podido
participar dessa indicação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu acho
que é o prestígio de V.Exa., eu acho que o cheque em
branco o senhor merece. Só pra concluir, se V.Exa.
não se opõe, havendo eventualmente interesse deste Conselho em que V.Exa. possa estar diante de um
Parlamentar ou ex-Parlamentar para uma eventual
acareação, V.Exa. teria alguma objeção?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não
entendi a pergunta de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Uma
eventual acareação com algum Parlamentar ou não
Parlamentar?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. Se eu
teria objeção a uma acareação, se for necessário? Se
o Conselho entender, no futuro, se é necessário?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Correto.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não tenho
nenhuma objeção a fazer.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Estou
satisfeito, Presidente. Quero, desculpe, saudar o advogado do representado, o que não ﬁz no início.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra agora o advogado do representado,
Dr. Itapuã.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, Sr. Relator, nossos cumprimentos. Vou me
dirigir, nos termos regimentais, a V.Exa. para que possa
repassar a pergunta ao nobre Deputado. Sr. Presidente, o Deputado Pedro Henry foi eleito Líder do PP em
que mês? Em 2003, 2004, em que mês?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se a memória não me trai, em fevereiro de 2003.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E permaneceu Líder, Sr. Presidente, do partido até quando?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Janeiro
de 2005.

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Mesmo no exercício da Liderança, Sr. Presidente, naquela época em que a Folha de S.Paulo publicou aquela
matéria a respeito do mensalão, ele, quando foi instalada aquela sessão aqui na Casa para fazer aquela
apuração, nem mesmo na condição de Líder ele ﬁcou
sabendo daqueles fatos à época?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Só para esclarecer: não foi a Folha de S.Paulo.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Folha
de S.Paulo. Foi...?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Jornal do Brasil.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Jornal
do Brasil. Desculpe, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Já declarei
a esta Comissão e reitero que nem naquela ocasião
tive conhecimento.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, no ﬁnal de 2003, no período em que era
Líder, se ele chegou a fazer na residência dele, o nobre Deputado, alguma reunião com representantes
dos outros partidos da base e se ele poderia declinar
o nome das pessoas que participavam dessas reuniões na residência dele e o assunto que era tratado à
época?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Sa. poderia repetir a pergunta, por favor?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Repito,
Sr. Presidente. Na época em que era Líder, se o nobre
Deputado chegou a fazer reuniões na residência dele
com outros líderes dos partidos da base ou de outros
partidos ou Parlamentares de outros partidos na residência dele, dentre eles inclusive com a presença do
Deputado Roberto Jefferson, do Líder Múcio Monteiro, dentre outros, e que assunto era tratado à época,
Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Na verdade, Srs. Parlamentares, senhor advogado do representado, a nossa prática do cotidiano diário aqui, principalmente de quem é Líder, eu vejo aqui o Deputado
Ortiz, que durante algum tempo exerceu a Liderança
do PV, junto conosco, é nós fazermos tantas reuniões,
né Ortiz, e cada em cada lugar, né? Ou era na casa do
João Paulo ou era no gabinete do Presidente. Houve
algumas reuniões na minha casa também, eu não me
lembro se era do Colégio de Líderes ou outras. Mas
de Parlamentares com certeza houve várias. Eu tinha
o hábito de convidar alguns Ministros para conversar
com a nossa bancada. Eu me lembro perfeitamente
da ida do Ministro Palocci, onde nós discutimos com a
nossa bancada, foi no meu apartamento essa reunião,
questões inerentes à política econômica. Lembro-me
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de reuniões com a Ministra Dilma Roussef, e me lembro de reuniões que nós ﬁzemos na casa do Ministro
Dornelles com prepostos também, o Deputado Virgílio,
para discutir a reforma. Ele era o Relator da reforma
tributária. A gente fazia jantares. Essa era uma prática que a gente adotava com muita freqüência no PP.
Fazer reuniões, jantares, em que nós podíamos discutir. Especiﬁcamente se o advogado pretenda que eu
diga a respeito do Deputado Roberto Jefferson, não
me lembro se ele foi à minha residência. Mas ﬁzemos
várias reuniões juntos com o Deputado Roberto Jefferson, quer seja para tratar de assuntos de interesse da
base do Colégio de Líderes e outras que eu quero aqui
externar de público que até agora não foi mencionado
por ninguém. Havia um desejo do falecido Deputado
Martinez, muito grande, e um esforço nesse sentido,
porque ele tinha um projeto. Um projeto que ele conﬁdenciou a nós. Era o projeto de indicar o Vice-Presidente na futura chapa do Presidente Lula. Esse era
o desejo de crescimento que ele mantinha dentro do
PTB, esse desejo que ele tinha de crescer o PTB era
exatamente em função disso. E foi feita uma fusão, a
memória me trai aqui novamente, entre o PTB e um
outro partido – talvez o Deputado Ricardo Izar possa
me ajudar – é o PSDC? Não. PSD? PSD, foi feita essa
fusão. E o Deputado Martinez e o Deputado Roberto
Jefferson, junto com o Deputado Pedro Corrêa e eu,
ﬁzemos várias reuniões, inclusive na casa do Deputado Martinez. Se não me trai a memória, pelo menos
em duas ocasiões eu fui lá na casa dele, no Park Way,
bem distante por sinal, para fazermos reuniões para...
O objetivo era discutir a possibilidade de uma fusão
partidária entre o PTB e o PP. Nós nos reunimos várias
vezes para discutir isso. A idéia do falecido Deputado
Martinez era de nós fundirmos o PTB e o Partido Progressista, transformando -os no maior partido da Casa,
para que nós pudéssemos ter aqui a prerrogativa de
indicar o Presidente da Casa na eleição e formar um
grande e sólido partido, para que nós pudéssemos
nos colocar, nos inserir na possibilidade de uma indicação numa chapa majoritária futura. Era o desejo do
Deputado Martinez trabalhar nisso. Nessas reuniões,
o Deputado Martinez e o Deputado Roberto Jefferson
inclusive nos propuseram – e eu tenho certeza de que,
quando do depoimento do Deputado Pedro Corrêa
aqui, isso poderá ser conﬁrmado por ele – que esse
novo partido seria presidido pelo Martinez e liderado
por mim aqui no Congresso. Essa era a proposição que
se estava trabalhando. E nós chegamos inclusive, Sr.
Advogado, a fazer alguns ensaios, estudando Estado
por Estado, a realidade de cada Estado. Por exemplo,
Santa Catarina. Em Santa Catarina, o PP tem fulano,
sicrano, tem o Espiridião Amim, tem o Ivan Ranzolin,
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que está aqui, tem não sei quem, não sei quem. Ah,
quem tem o PTB. Ah, o PTB tem fulano, tem sicrano,
mas aqui dá pra gente acomodar, tal. Então, a gente
chegou a fazer esse tipo de exercício, e sobraram aí
uns 4 ou 5 Estados, onde nós teríamos problemas,
caso contrário... O restante, todos os demais seriam
compatibilizados com relativa facilidade, sem ter que
serem feitas grandes cirurgias, conforme o termo que
o Deputado Roberto Jefferson usava na época. Então,
esse ensaio, ele aconteceu em diversas reuniões. Mas
acabou, Deputado, e V.Exa. foi eleito pelo PTB, né?
V.Exa. sabe muito bem que o que eu estou falando é
verdadeiro e sabe que acabou não dando certo, e nós
abandonamos essa idéia e seguimos adiante cada um,
buscando a melhor performance para o seu partido.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, ele já informou à Mesa que esteve algumas vezes na sede do PT fazendo uma audiência com
o Deputado José Genoíno. Ele chegou a ter alguma
audiência com o Dr. Delúbio na sede do PT aqui ou
em São Paulo?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, em
São Paulo eu não conheço a sede do PT. Eu acho
que, talvez a memória me traia um pouquinho, mas foi
entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, eu acompanhei o Governador Blairo Maggi a
São Paulo para nós termos uma conversa com o Presidente Lula. Ele ainda, na época, não era..., ele era
candidato a Presidente, o Lula. E talvez essa reunião
pudesse ter sido na sede do PT. Eu não me lembro se
aquele espaço em que nós nos encontramos era um
escritório, era um sobrado grande, 2, 3 andares, e isso
quando o Lula não estava nem eleito. Depois disso, eu
nunca estive na sede do PT em São Paulo.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, uma última pergunta, até porque o próprio Deputado fez esse comentário. Ele comentou que
uma das formas de ele fazer convites para Deputados
ingressarem no PP seria a execução, a facilidade na
execução orçamentária. Que essa execução orçamentária interpreta-se, salvo engano, me corrija V.Exa.,
com a liberação de emendas. É isso, Sr. Presidente?
É isso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Bem, vou
responder a pergunta do advogado do representado com absoluta tranqüilidade e transparência. Aqui
têm vários Parlamentares, como eu, que têm mais do
que um mandato. Eu estou exercendo o meu terceiro
mandato. E essa prática, desde que eu cheguei aqui,
ela existe e é inegável. Os Parlamentares que são da
base do Governo têm maior facilidade para execução
orçamentária, e a execução orçamentária é a liberação
das emendas parlamentares. Cada um de nós que aqui
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estamos sabe perfeitamente o quanto é importante para
os nossos Municípios, que nós representamos aqui, a
materialização de uma coisa invisível chamada imposto. A sociedade tem essa percepção, a sociedade não
conhece esse ser invisível chamado imposto. Quando a gente consegue aqui, através de uma indicação
feita não no anonimato, mas na completa abertura e
subscrita e assinada por cada um de nós, as chamadas emendas parlamentares, as quais nós temos o
direito e a prerrogativa regimental de fazê-la, então,
não é nada feio, não é nada horroroso que precisa ser
escondido. A emenda parlamentar é legítima e legal.
Não há nem imoralidade nisso.
Então , quando a gente tem a coragem de assinar,
fazer essa indicação e grifar no Orçamento da União...
Conforme eu disse no início da nossa audiência, infelizmente, o Orçamento não é impositivo, e a liberação,
ou o chamado descontingenciamento, a palavra mais
bonita que deram ultimamente – o primeiro ato é de
contingenciar –, essa prática não é de agora; essa
prática já vem de muitos e muitos anos. Desde que eu
cheguei aqui existe essa prática. Então, há 2 momentos
em que o Legislativo precisa se subjugar, precisa ter
anuência do Executivo para conseguir uma coisa que
é legal e legítima. Infelizmente, a prática é essa. Era
no Governo do PSDB e continua sendo no Governo
do PT. E é fácil de se constatar isso de maneira oﬁcial:
é só se buscar as execuções orçamentárias de todos
esses anos pra trás aqui que nós vamos ver com clareza que os Parlamentares que são mais próximos do
Governo têm um êxito maior, percentualmente, dessas
execuções orçamentárias, e os Parlamentares que são
mais distantes do Governo executam menos, embora
ainda executem. Então, Deputado João Fontes, essa
inocência nós não precisamos ter aqui. Isto é uma
prática que já existia no Governo do PSDB e continua
existindo agora. E eu, como militante do PSDB, da base
do Governo Fernando Henrique, ajudei aqui, muitas
vezes, o Governo do Presidente Fernando Henrique,
e questões regionais ﬁzeram com que eu tivesse de
deixar o PSDB. Tenho, hoje, dentro do PSDB enormes
amigos, companheiros de tantas e tantas lutas. Fui coordenador de campanha de Aécio Neves à Presidência
da Câmara dos Deputados, a Líder do partido. A Liderança do Partido, quando nós lançamos Aécio Neves a
Líder do partido, nasceu dentro da minha casa. Eu fui o
coordenador da campanha dele. Então, quer dizer, eu
só tenho amigos dentro do PSDB, mas a vida pública,
lá no meu Estado, acabou criando algumas barreiras,
algumas diﬁculdades, Deputado Leréia, V.Exa. que
chegou aqui depois que eu já tinha deixado o PSDB,
criou algumas diﬁculdades que eu tive de deixar o
PSDB e procurar outro partido. Então, essa prática é
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absolutamente normal. Então, respondendo de maneira
bastante objetiva, Deputado Ricardo Izar: sim, o Líder
partidário fazia, sim, o papel de agente catalisador,
não só do meu partido, mas ajudei muito o Deputado
Ortiz também aqui a executar suas emendas e outros
Parlamentares que nos pediam. A gente brigava, porque eu acho que é legítimo do Parlamento, e eu sempre defendi que essas emendas fossem executadas
na sua plenitude, para que todos pudessem atender
seus Municípios, porque acho que isso é legítimo. E
sou municipalista e por causa desse perﬁl é que eu
luto tanto para que parte dos tributos federais possam
voltar aos Municípios e estarem lá, vamos dizer assim,
suprindo deﬁciências de infra-estrutura importantíssimas para o desenvolvimento, o bem-estar e a melhoria
da qualidade de vida do povo brasileiro.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, o nobre Deputado nos informou que, para
a construção da base de sua legenda, o PP costumaria convidar Deputados de outros partidos para virem
para o PP, e dentre uma das formas que eram utilizadas, legitimamente, segundo nosso representante,
seria oferecendo, às vezes, a Presidência do Partido
nos Estados. Isso ajuda a construir essa base, essa
manutenção, essa média de 50 Deputados no PP
Eu indago de V.Exa., Sr. Presidente: será que
o Governo do PT, então, segundo esses argumentos
também, utiliza a liberação de emendas para a consolidação da sua base dentro do Congresso Nacional?
Para a manutenção da sua base, uma das técnicas
utilizadas pelo Governo é a liberação das emendas
tanto do Governo do PT?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu acho
que essa pergunta o advogado tem que fazer... Quase
que ele derrubou o meu computador aqui.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Na
opinião dele, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu acho
que essa pergunta do advogado tem que ser dirigida
ao Governo do PT.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Eu repito. O senhor quer que eu repita, Sr. Relator?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu não
vou responder por Governo nenhum. Eu vou dizer do
meu trabalho aqui dentro do Congresso Nacional. Tenho lutado muito para que cada Parlamentar possa
dar resultado a seus eleitores. Vou continuar cumprindo esse papel, estando ou não fazendo parte de base
de Governo. Acho que esse é um direito legítimo do
Parlamento, e nós todos devemos lutar para que isso
seja impositivo, para que isso possa acontecer com
absoluta naturalidade.
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Infelizmente , a imprensa brasileira, às vezes,
coloca isso como uma questão suja, mas não o é. Então, eu quero dizer que a minha posição pessoal é de
luta sempre pela liberação dessas emendas. Agora,
se o Governo faz este ou aquele procedimento, essa
pergunta não pode, Sr. Presidente, ser dirigida mim,
mas, sim, ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Continuando.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, segundo as aﬁrmações do Deputado Pedro Henry, ele teria nos dito que, sendo legítima essa
liberação dessas emendas, mas há uma facilidade de
liberação dessas emendas nos partidos da base. Mas
também disse o nobre Deputado Pedro Henry que,
nesse entra e sai, nessa mudança de partidos que
houve no PP desde a última eleição, 24 Parlamentares entraram no PP.
Considerando essa facilidade com que ele se manifesta, ele poderia nos informar se esses Deputados
foram da Oposição ou foram partidos da base que se
movimentaram, além daqueles 2 do PTB? Se vieram
partidos da Oposição também para o PP?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Vou responder de maneira bastante objetiva ao advogado do
representado, com números bastante objetivos, porque
acho que é a forma mais prática. Eu disse aqui que se
ﬁliaram ao partido, nesses 2 anos e meio, 24 Srs. Parlamentares. Alguns dos senhores não estavam aqui no
início da nossa conversa, talvez tenham perdido essa
parte, mas eu aﬁrmei isso. E eu vou narrar aqui, em
ordem decrescente, os partidos de que eram esses
Parlamentares que vieram para o PP. Falei também
dos outros que saíram do PP, mas eu vou falar em
ordem decrescente. O campeão de fornecimento de
Deputados para nós foi o PFL, com 5; o PSDB, com
4; o PMDB, com 3; o PRONA, com 3; o PL, com 2; o
PPS, com 2; o PTB, com 2; o PDT, com 2; o PSB, com
1. Isso inteira 24. Portanto, a resposta é: se a gente
considerar como partido de base... Eu já dei a resposta, não é, Sr. Presidente?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Antes de chamar o primeiro inscrito, que é o nobre
Deputado Benedito de Lira, eu gostaria de fazer alguns
esclarecimentos ao Conselho de Ética.
Eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputados Membros do Conselho que, se a LDO não for aprovada, nós
poderemos fazer reuniões na terça-feira que vem. Caso
contrário, nós faremos reunião apenas no dia 02 de
agosto e, na quarta-feira, o Relator, eu e os Deputados
que quiserem faremos uma reunião informal para fa-

47224

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

zer a relação das pessoas que devem ser convidadas
a participar. Na semana que vem, se a Lei de Diretrizes Orçamentárias for aprovada, nós entraremos em
recesso. Certo?
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Presidente, qual seria o horário?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Às 14h30.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, Sr. Relator, companheiro Pedro Henry, Srs.
Deputados e Deputadas, eu teria algumas perguntas
para fazer ao Deputado Pedro Henry, mas essas perguntas já foram praticamente todas dissecadas pelo
Relator.
O processo tem algumas informações que foram
dadas pelo Deputado Pedro Henry. A bem da verdade, o que estamos investigando aqui é se o Deputado
Roberto Jefferson, quando compareceu ao Conselho
de Ética, veio para conﬁrmar ou negar a sua entrevista
dada à Folha de S.Paulo.
Então , eu acho que o nosso trabalho se restringe única e exclusivamente a sabermos se o Deputado
Roberto Jefferson falou a verdade ou mentiu, se S.Exa.
feriu ou não o decoro Parlamentar.
O que observei, por exemplo, em relação às indagações feitas pelo advogado do representado, é
que inclusive o mecanismo de Orçamento da União,
que permite aos Parlamentares legalmente apresentar
emendas, que, na sua grande maioria, não são pagas,
não são liberadas para os seus Estados e Municípios...
Com isso, talvez ele quisesse fazer qualquer conotação no que diz respeito à denúncia do Deputado com
relação aos partidos que ele citou aqui como beneﬁciários de um imaginário mensalão.
Pois bem, o que eu desejaria perguntar ao nobre
Deputado Pedro Henry é se S.Exa. conﬁrma ou nega
as informações que foram dadas aqui de que ele participou de algumas reuniões, inclusive com o Líder do
PTB e com o Líder do PL, para falar sobre mensalão.
S.Exa. já respondeu.
Se S.Exa. teve algum encontro com esse Marcos
Valério que o Sr. Roberto Jefferson disse que é o operador do mensalão. S.Exa. nem sequer o conhecia.
Então, Sr. Presidente, eu encerro a minha participação, porque as perguntas que eu desejaria formular
já foram feitas. Conseqüentemente, eu gostaria apenas de dizer aqui que nós teríamos que nos restringir
única e exclusivamente a isso.
O que se está a entender, pelo que estou depreendendo, é que cada testemunha que vem aqui ou cada
citado pelo Deputado que vem aqui é como se fosse
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o acusado. É como se fosse o acusado. Uma série de
perguntas lhe é feita e, muitas vezes, nada têm a ver
com as declarações que foram prestadas pelo Deputado Roberto Jefferson.
É bom que a gente se conscientize de que este
Conselho trata única e exclusivamente do decoro Parlamentar; se o Deputado o feriu ou não. Não o Deputado Roberto Jefferson – no caso, está sendo analisado esse aspecto –, mas qualquer desvio de função ou
de atitude do Parlamentar é evidente que virá para cá,
para que este Conselho possa analisar essa condição:
feriu ou não feriu. Parece-me que este não é um local
em que se criem as condições, como se fosse aqui,
vamos dar o exemplo, uma delegacia de polícia. Não
estamos exercendo aqui nenhum papel de delegado
de polícia. Nós estamos exercendo o papel de julgadores, porque a polícia é feita lá na Corregedoria. A
Mesa serve, hipoteticamente, como se fosse o Ministério Público, e aqui é a última instância para julgar, para
encaminhamento ao Plenário se o Deputado cometeu
ou não ilícito da quebra do decoro Parlamentar.
São observações que eu teria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Pedro Henry.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Benedito de Lira, apesar de V.Exa. não ter me feito nenhuma pergunta formal, eu queria aproveitar a oportunidade – V.Exa. está aqui desde o início desta sessão
do Conselho – para dizer a V.Exa. que, no início, disse
do meu constrangimento de estar aqui. Sr. Presidente,
Sr. Relator, preciso retiﬁcar isso. Constrangimento é
de ter sido mencionado. Estar aqui com V.Exa. é para
mim um prazer muito grande, poder está conversando,
esclarecendo essas dúvidas. Pois é, Deputada Angela Guadagnin, infelizmente, talvez o nervosismo dos
primeiros momentos de uma discussão acabaram me
provocando ser descortês e deselegante com meus
companheiros e ter me colocado mal. Então, eu peço
desculpas e quero aqui retiﬁcar. É um prazer enorme
está aqui com V.Exa. O constrangimento é de ter sido
mencionado. Deputado Benedito de Lira, eu queria
aproveitar para dizer alguma coisa especiﬁcamente a
V.Exa. Eu disse aqui, há alguns minutos, que 2 Parlamentares deixaram o PTB – o seu PTB, Deputado
Ricardo Izar – e vieram para o nosso PP. Apenas 2.
Aliás, esses 2 Parlamentares foram aqui isentados pelo
próprio representado. Quando do seu depoimento, ele
mencionou V.Exa. pessoalmente, nominalmente. Ele
disse que V.Exa. senhor estava completamente cheio
de razão quando deixou o PTB dele e veio para o nosso PP, por incompatibilidade local.
Ele o isentou dessa transferência, e V.Exa. é o
exemplo vivo, Deputado, de uma das ﬁliações que estão
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hoje no PP, as quais foram oriundas do PTB. A outra é
seu colega de bancada hoje do PP que é o Dr. Antonio
Cruz, que, por sinal, foi meu professor – operamos e
ﬁzemos cirurgias inúmeras vezes juntos, madrugadas
e madrugadas. Ele era um excelente – era não, ainda
o é; eu é que era – cirurgião lá em Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul. Ensinou-me muito; aprendi muito
com ele. E, quando eu soube da sua ﬁliação, já neste
ano, em que já não era mais Líder, em que ele decidiu,
e também foi isentado, aqui, nominalmente, pelo Deputado Roberto Jefferson. Quer dizer, não há nenhum
constrangimento dos 2 petebistas que vieram para o
PP. Eu ﬁz um discurso lá em que dizia que estávamos
recebendo, naquele momento, o Toninho – todo mundo ﬁcou olhando para mim: que Toninho? É, estamos
recebendo o Toninho, Antonio Cruz. Eu o chamava de
Toninho. Essa era a nossa relação de amizade, Ricardo. É uma relação... Quer dizer, os 2 Parlamentares
que saíram do PTB e vieram para o PP tiveram a justiﬁcativa e a defesa dessa ﬁliação não feita por mim,
pelo próprio representado aqui, que referendou que
deveriam ir mesmo. Até no caso do Antonio Cruz, do
Mato Grosso do Sul, ele mesmo se referiu que acabou
deixando o suplente do Senador lá no PTB como Presidente. Então, o Antonio Cruz, bobo que ele é, não é
Ricardo Izar, trabalha lá hoje com 2 partidos políticos,
tanto o PTB quanto o PP. E, para quem faz a política
regional, todos nós sabemos aqui, essas coisas são
perfeitamente naturais e não existe excrescência alguma nessa questão. Quando não se concorda com
a Direção Nacional, com a Direção Regional, acaba
havendo divergências que motivam a saída. Até o mais
puro dos partidos, o Partido dos Trabalhadores, enfrentou, recentemente, aqui, uma defecção de alguns
Parlamentares que não concordavam com a direção
que o partido estava tomando. Isso é absolutamente
normal e não implica dizer que há negociata ou entendimento ilegal ou ﬁnanceiro que seja para fazer essas
mudanças. Então, a gente tem que compreender que
a natureza da atividade política às vezes exige que
tomemos esse tipo de postura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Nobre Deputado Pedro Henry, quero alertar V.Exa. de
que 8 Deputados membros titulares do Conselho estão
inscritos, 2 suplentes, e um representante de Líder.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – V.Exa. está
me chamando a atenção para ser mais breve?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Exatamente. (Risos.).
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Está entendido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Chico Alencar.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Bom dia
a todos. Bom dia, Deputado Pedro Henry, agradeço,
em nome do Conselho, a sua presença, aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nobre Deputado, um instante.
Gostaria de convidar o Deputado Josias Quintal
para presidir os trabalhos por alguns instantes.
Com a palavra, nobre Deputado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Entendo que todas as indagações que fazemos a todos os
que vierem aqui não podem perder o foco: trata-se de
um processo disciplinar solicitado pelo Partido Liberal
contra o Deputado Roberto Jefferson.
Portanto, todas as indagações que fazemos têm
por escopo, inclusive a meu juízo, uma nova inquirição
do Deputado Roberto Jefferson, porque há inúmeras
contradições e contraditas entre o que S.Exa. proclama, declara, reaﬁrma e o que ouvimos aqui. Portanto,
nós ainda devemos fazer um encontro dessas informações todas.
É nesse sentido que eu faço algumas indagações
a V.Exa., nessa busca da verdade.
Por tudo o que V.Exa. tem declarado aqui neste Conselho ﬁca muito evidente que, no seu entendimento, e até no de outros que já vieram, aqui, como
o Deputado Sandro Mabel, acusados de forma muito
dura e contundente pelo Deputado Roberto Jefferson,
S.Exa. cometeu, no entendimento de V.Exa., uma injúria, uma difamação, algo que, na vida pública, é irreparável. V.Exa. mesmo deve estar sentindo os efeitos
maléﬁcos dessas aﬁrmações e reiterações. Aí eu faço,
nesse sentido, algumas indagações.
V .Exa. não considera qualquer ação judicial própria, cabível, no caso do Deputado Roberto Jefferson?
E o PP, partido que V.Exa. liderava até há pouco tempo, não quis tomar a mesma iniciativa que o Partido
Liberal, a de representar contra o Deputado junto a
este Conselho? Por que razões?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado Chico Alencar, não obstante o respeito que tenho por V.Exa., vou responder a algumas indagações
que V.Exa. me pergunta do ponto de vista pessoal e
a outras indagações em cima de “achismo”, porque
não tenho o poder delegado para falar em nome do
partido. Mas vou falar para V.Exa. o que eu sei e o
que entendo ser correto. Em primeiro lugar, conversei
muito com o meu advogado desde que surgiram essas denúncias a que estamos assistimos. Tenho uma
interpretação diferente. E, por todo o respeito que tenho pelos demais pares desta Casa, eu entendia que
esse processo deveria ser iniciado pela Corregedoria.
Não sei se, de maneira equivocada, interpretei mal o
Regimento da Câmara dos Deputados. Então, eu pro-
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voquei aquilo que eu achei ser o conveniente para o
momento: entrei com um ofício, no mesmo dia em que
o Deputado Roberto Jefferson publicou na Folha de
S.Paulo, no dia 06, aquela entrevista, na Presidência
da Câmara, pedindo que o Presidente determinasse
à Corregedoria que instaurasse um processo de correição. Eu entendia que, regimentalmente, esse era o
caminho. Discuti isso com o meu advogado – homem
que tem muita experiência no Congresso Nacional –,
no mesmo dia, e ele me disse que o caminho correto
seria que eu entrasse com ofício à Presidência, pedindo que ela determine à Corregedoria que instaurasse
um processo de sindicância. Então, essa foi a primeira
providência que eu tomei, porque entendia que era a
mais adequada. V.Exa. me pergunta: por que não representou ao Conselho de Ética? Até onde vai o meu
pouco conhecimento regimental, pessoalmente, eu
não poderia fazê-lo, e o meu partido entendeu que
não era esse o procedimento correto também. Por
isso não o fez. Achou que o caminho tinha que começar pela Corregedoria. Entretanto, o Partido Liberal o
fez. E nós estamos, aqui, na condição de colaborador,
aguardando. Agora, digo a V.Exa., que tem participado,
desde o início, desta Comissão, tem assistido a todas
as reuniões deste Conselho. O que V.Exa. tem visto
aqui é um grande teatro ao público brasileiro, em que
o ator principal – até, como disse o nobre colega Miro
Teixeira, uma minissérie de altíssima audiência neste
País – manipula muito bem as palavras, é uma ﬁgura
que tem um domínio da oratória muito grande e um alto
poder de convencimento. Então, foi oferecido a S.Exa.,
aqui no Conselho de Ética, a vitrine de que precisava se utilizar para fazer que as injúrias e inverdades
que lançou pudessem alcançar dimensões nacionais.
O Deputado Roberto Jefferson não se preocupou,
em momento algum, Deputado Chico Alencar, com a
imagem da instituição e dos homens desta Casa. Na
verdade, o Pedro Henry não foi atacado sozinho; os
outros mencionados nessa entrevista não foram atacados sozinhos. Saiba V.Exa. que, na minha avaliação,
a profundidade das graves denúncias apresentadas
pelo Deputado Roberto Jefferson – na minha interpretação, de forma absolutamente leviana e irresponsável – colocam em risco o Presidente da República, os
seus Ministros – vários deles –, colocam o Congresso
Nacional em xeque, colocam em xeque a democracia
e as instituições brasileiras. Acho que temos que ser
maduros o suﬁciente, Deputado Chico Alencar, como
V.Exa. tem mostrado maturidade no seu mandato, precisamos ser maduros e responsáveis para conduzir
isso de forma sensata, sem sensacionalismo, apurando
profundamente as denúncias apresentadas, mas não
sob os holofotes. Quem é que não sabe da relação
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que existe de alguns Parlamentares que procuram se
privilegiar da oportunidade de poder falar a um público maior e às vezes agem de maneira inconseqüente
e irresponsável? Eu não procuro fama. Fui um Líder
– e V.Exa. é testemunha disso e tenho certeza de que
todos os demais que estão aqui nesta Casa –, um dos
Líderes que fez menor exposição na imprensa; talvez
o mais discreto. E digo isso com orgulho, com satisfação, Deputado Chico Alencar. Sabe por quê? Porque
não procuro fama aqui no Congresso Nacional. O meu
intuito aqui é contribuir com o meu País e, fundamentalmente, contribuir com o meu Estado. Tive, Deputado
Chico Daltro... Perdoe-me. É que o Presidente do meu
partido se chama Chico Daltro, e eu, na insistência de
falar com o meu Presidente, acabei cometendo esse
equívoco. Mas eu procuro... Eu tive, na última eleição,
no Mato Grosso, 10% dos votos válidos no meu Estado.
A minha responsabilidade com o meu Estado é enorme.
Então, eu não posso brincar de fazer representação.
Eu preciso ser eﬁciente para honrar com a honra que
esse povo me deu no Estado do Mato Grosso. E eu
nem ﬁlho natural daquela terra não sou. Fui paulista de
nascimento e fui para lá há mais de 30 anos construir
minha vida, juntamente com minha família e com meu
pai. E o povo mato-grossense me deu esse privilégio.
Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande
com aquela sociedade. E foi em cima disso que procurei, aqui, conduzir a minha liderança com a maior
discrição possível, mas com eﬁciência. E digo a V.Exa.
que conseguimos construir um ambiente partidário
extremamente saudável. Conseguimos resgatar um
pouco da imagem do nosso partido. Na parceria que ﬁz
com o Deputado Pedro Corrêa, Presidente Nacional do
Partido, conseguimos fazer um movimento centrífugo,
alcançando todos os Estados brasileiros, extremamente, saudável. Desse modo, tenho prazer em relatar a
V.Exa.s o quanto me sinto bem dentro deste partido
político pelo tipo de relação que construímos nesses 2
anos, 2 anos e meio. Digo a V.Exa. o seguinte... Acho
que fugi um pouco do que V.Exa. me perguntou. Se
V.Exa. puder me ajudar a retornar...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah, é sobre a questão da ação judicial. A opção do PP V.Exa.
já explicou, mas...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ah, sim,
perdão. V.Exa. me desculpe. É que a memória às vezes
nos trai. Quero dizer a V.Exa. o seguinte. entrar com
uma ação judicial, neste momento, sabemos que não
haverá resolução prática alguma. Mas servirá de mais
uma vitrine para que essa grande encenação possa ser
transportada para a sociedade brasileira. Eu não vou
fazê-lo; vou fazê-lo no momento adequado. Vou fazê-lo
quando a verdade for depurada e a sociedade estiver
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consciente. Aí, sim, vamos responsabilizar os inconseqüentes e os irresponsáveis. Estou com a ação pronta.
A queixa-crime está pronta, e a procuração, assinada
para o meu advogado. Eu falei: “O senhor aguarde um
momentinho. Nós vamos entrar no momento certo”. Eu
até disse, depois daquela entrevista concedida ao Programa Roda Viva, que eu iria ingressar, imediatamente,
com a queixa-crime. Achei por bem não, Deputado Chico Alencar. Não vou fazer erro algum nesse processo.
Vamos conduzir isso com maturidade. Haverá o tempo
– e o tempo é o senhor da razão – de nós provarmos
quem é que mente nesse processo. Aliás, cito aqui o
episódio Ibsen Pinheiro, que, depois de tantos anos e
tanto sofrimento e angústia familiar a que esse cidadão se submeteu, teve reparado um erro gravíssimo
que, às vezes, um julgamento político faz. Então, estou
sereno; absolutamente, tranqüilo. Sei do que ﬁz e sou
responsável e não me arrependo de nada do que ﬁz,
Deputado Chico Alencar. Então, tenho uma relação
desse tipo, vou preservá-la e, no momento adequado,
tomarei as medidas judiciais cabíveis.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Concordo
com o caráter espetacular nessa sociedade “midiática”
e do espetáculo em que vivemos que ganhou o primeiro depoimento a este Conselho. Aliás, o depoimento
do Deputado Roberto Jefferson a este Conselho tem
o mesmo caráter que esses todos outros. Claro que
aquele foi retumbante. Mas, talvez, para amenizar a
contundência daquelas calúnias a outros pares, V.Exa.
não entenderia que seria bom fazer, lá mesmo, o debate, inclusive podendo questioná-lo?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Lá
onde?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Naquela
reunião do Conselho. Eu não tenho certeza se V.Exa.
compareceu ou não. Mas vi o Deputado Valdemar Costa
Neto e o Deputado Sandro Mabel, quando o Deputado
Roberto Jefferson veio a este Conselho, no início, há
2 semanas, e tivemos momentos fortes lá do embate.
Sandro Mabel e Valdemar Costa Neto questionaram,
ali, no ato, e no espaço próprio do Legislativo, aquelas
aﬁrmações que S.Exas. consideraram caluniosas.
V.Exa. também aí fez uma opção diferente. Não
sei se compareceu, volto a dizer, mas não considerou
que fosse importante? Eu só quero dizer que eu pergunto isso porque junto aos meus colegas de partido,
que também estão sendo acusados aí, eu sempre, e
muitos outros, cobro e cobramos ações judiciais, respostas rápidas – nem sempre dadas, infelizmente –,
uma contundência na reação. É nesse sentido.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Chico Alencar, nós nunca tivemos, pessoalmente – eu
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e V.Exa. –, nenhuma contenda. Nós nunca tivemos,
pessoalmente.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não. Também eu nunca pude desfrutar desses acepipes que o
senhor elogiou tanto na casa do Deputado Janene.
Não seria contenda, mas poderia ter um debate
político.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nós nunca tivermos nenhuma contenda, mas no dia em que a
tivermos, se um dia viermos a ter – e nós, Parlamentares, não estamos isentos dessa possibilidade...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Aqui é
o espaço do dissenso.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É, exatamente. Eu quero dizer para V.Exa. que eu jogo com
resultado. Eu não jogo para as luzes; eu jogo para o
resultado. Eu jamais vou jogar contra V.Exa. no seu
campo. Vou jogar no meu. Eu escolho onde vamos
digladiar. E o que o Deputado Roberto Jefferson quis
e queria era exatamente aquilo que foi dado a ele
naquela sessão. Se nós tivéssemos deixado – todos
os acusados – que ele falasse o que quisesse, e, depois, no momento oportuno, no local correto, como
este agora, nós ﬁzéssemos o nosso esclarecimento,
talvez a opinião púbica hoje já estivesse de maneira
diferente. Eu não me presto a show; eu não sou artista, Deputado Chico Alencar. Eu não vou fazer jamais
show artístico para a sociedade. Então, por isso não
me prestei a estar aqui naquele dia. O senhor fala lá,
mas não é lá; é aqui. O Conselho só mudou de sala.
Por isso que eu não entendi a pergunta: “Lá?”. Eu falei:
“Aonde?” Mas é aqui. Na verdade, é aqui. Só estava
funcionando em outra sala.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Foi até em
um plenário maior, porque ia haver muita audiência.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Então,
acho o seguinte: deliberadamente, tomei a decisão de
não participar, porque eu queria vir aqui, ter a oportunidade.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
nem compareceu, não é ?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não compareci. Não fui. Vou fazer parte de um show? Não vou.
Talvez alguns aqui tenham feito parte por obrigação
institucional, como V.Exa., que é membro deste Conselho. Eu, não; não sou membro; era parte interessada. No momento correto... Julgo que este é o momento
correto, Deputado Josias, de estarmos aqui debatendo
e discutindo os nossos pontos de vista.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por que
o senhor considera que o Deputado Jefferson escolheu
o senhor para fazer esses ataques tão pesados, que o
deslustram tanto? Porque ele até diz que, ao contrário
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de aﬁrmações iniciais, quando ele envolvia, nas entrevistas da Folha de S.Paulo, a bancada do PP, Partido
Progressista, e do PL, no suposto mensalão, depois ele
poupou alguns do PP – até citou, se não me engano, o
Deputado Dornelles, o Deputado Delﬁm. Agora, o senhor traz aqui essa aﬁrmação dele de que os que se
transferiram, inclusive, do PTB para o PP, foram por ele
elogiados. Disse que não houve nada de errado nessa
transferência. No entanto, contra V.Exa. ele insiste na
acusação. Teria havido alguma desavença de ordem
política forte para que isso acontecesse?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Chico, se V.Exa. me permitir, não obstante ter sido
repreendido aqui pelo ilustre Presidente Ricardo Izar
para que eu fosse o mais breve possível, mas eu acho
que o momento oportuno de nós conversarmos é este,
exatamente este que nós estamos tendo aqui agora.
Então, eu peço um pouquinho de compreensão da
Mesa Diretora, mas eu gostaria de responder a essa
pergunta de V.Exa., no primeiro momento falando sobre motivação. Qual foi a motivação? Não quero aqui
aﬁrmar nada. Eu quero deixar aos senhores membros
deste Conselho o julgamento individual. Quero deixar
à sociedade brasileira o julgamento pessoal de cada
um. O que é que realmente motivou o Deputado Roberto Jefferson a fazer essas denúncias? Será que
foi um ato de civismo, de patriotismo, de combate à
corrupção neste País? Ou será que foram interesses
contrariados? Essa resposta, se deﬁnida com clareza...
Aliás, acho que, se alguém de V.Exa. procurar nos depoimentos dele, ele mesmo diz, ele mesmo esclarece
à sociedade a motivação que o levou a fazer isso. Em
todas as entrevistas, em todos os depoimentos que
prestou aqui, ele diz qual é a motivação, se o interesse dele é patriótico ou se o interesse é contrariado e,
em função disso, ele fez o que o motivou.
As teses em que ele envolveu o meu partido eram
teses de que nós estávamos recebendo recursos mês
a mês do Governo, do PT, para cooptar Deputados e,
com isso, dar mais votos ao Governo no plenário da
Câmara dos Deputados. Esta é a tese que ele defendeu; em suma, é esta. Que envolve e que interessa ao
Partido Progressista esta foi a tese que ele colocou.
Contra esta tese ele mesmo falou por diversas vezes,
e alguns números que eu coloquei aqui hoje colocaram
com clareza para os senhores. O Partido Progressista não cresceu; o Partido Progressista evoluiu de 49
e fez uma variação para menos e chegou até 55. Não
é uma grande variação. Se projetarmos mês a mês
– eu ﬁz isso graﬁcamente, Deputado Chico; eu ﬁz isso
no gráﬁco –, se projetarmos mês a mês o número de
Parlamentares num gráﬁco do Partido Progressista
– se V.Exa. quiser ver, eu projetei aqui. Acho que todos
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podem ver dessa distância o gráﬁco –, se projetarmos
mês a mês, vamos ver que é praticamente uma reta,
com algumas variações para menos, algumas variações para mais, mas é praticamente uma reta. Então,
não há grande variação do número de Parlamentares
na nossa bancada. Então, a tese que ele defende de
que nós utilizávamos de recursos ﬁnanceiros para crescer o partido, a nós ela não se aplica; a nós ela não é
verdadeira. A questão da ﬁdelização, Deputado Chico
– eu disse aqui no início, não sei se V.Exa. escutou –,
essa subserviência ao Governo, ela não se aplica ao
PP. No nosso partido, nós não estabelecemos aliança
nacional na última eleição, nós não tivemos candidato
formal à Presidência da República. Cada Estado, cada
Unidade da Federação teve a liberdade de escolher a
aliança que melhor lhe aprouvesse. Alguns escolheram o Presidente Lula, como eu. Outros escolheram
o candidato do PSDB. E nem por isso nós desagregamos o nosso partido. Nós soubemos representar; nós
soubemos ter o entendimento global e partidário de
respeito a essas diferenças regionais. Então, nós não
poderíamos... Se nós ﬁzermos isso na eleição, nós não
poderíamos fazer diferente disso aqui no Congresso
Nacional. Por isso que existem algumas votações em
que menos da metade dos Deputados do PP votam
junto com o Governo. E esta relação eu sempre expliquei com absoluta clareza, até para o Presidente Lula.
Falei a ele, em algumas ocasiões: “Não espere subserviência do PP. O PP vai estar com o senhor onde for
possível estarmos. Onde não for, nós queremos ter a
liberdade de votar do jeito que a gente achar melhor”.
E aí, Deputado Chico Alencar, se V.Exa. ainda me
permitir, queria mostrar uma outra tabelinha que eu
ﬁz aqui para o senhor, que vai mostrar o comparativo
de apoio à orientação do Governo nos anos de 2003 e
2004, de algumas votações que aconteceram no Congresso. Vou virar aqui de novo o computador: esta linha
azul inferior, que V.Exa. está vendo aí, são as votações
do PP; é o percentual de Parlamentares que votaram
junto com a orientação do Governo, comparativo com
o PTB, o partido do Deputado Roberto Jefferson. Então, a ﬁdelidade às propostas do Governo, o PTB tem
muito mais do que a gente. E eu não acho que tem
nenhum demérito nisso. Eu só estou justiﬁcando que
a nós, do Partido...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O PTB
é a linha vermelha?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É a linha
vermelha. A nós, do Partido Progressista, essa tese
não se aplica. Se nós estivéssemos recebendo mensalidades para votar a favor do Governo, estaríamos
sendo traidores, Deputado Chico, porque não estamos
votando junto com o Governo; nós estamos votando
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com a nossa identidade ideológica, e, naquilo em que
há compatibilidade, em que há interesse do País, em
que os nossos Parlamentares, com uma discussão
prévia que temos o hábito, como o partido de V.Exa.
faz. Sei do quebra-pau que acontece dentro da bancada do PT para discutir algumas teses. O senhor
está achando que o PP aqui é muito diferente? Isso
aqui não é uma ditadura que vem de cima. O PP não
é uma ditadura que vem de cima para baixo e engole
todo mundo quietinho, não. Eu tenho 6 ex-Ministros
na minha bancada, que eu liderei. O senhor acha que
é fácil convencê-los e doutriná-los a me acompanharem aonde quero ir? Pelo contrário, muito similarmente eu passei muita diﬁculdade, Deputado Chico, muita
diﬁculdade, para conduzir minha bancada nesses 2
anos. E ainda assim o senhor vê aqui, em algumas
votações, que nós chegamos a menos de 45% de
acompanhamento ao Governo. Então, a tese de que
nós recebíamos recursos do Governo, ou do Partido
dos Trabalhadores, como querem alguns aﬁrmar – não
sei se o Partido dos Trabalhadores tem tanta riqueza
assim para poder estar distribuindo para todo mundo,
também não me compete isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É a linha vermelha?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não é
V.Exa. que está sendo inquirido. Essa tese não se
aplica a nós.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
Deputado, eu pediria a V.Exa. que forneça cópia desse
gráﬁco do comportamento da votação da bancada.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo, eu já o faria sem V.Exa. me pedir. Agora, o senhor
me pedindo, é que o farei com mais determinação.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas,
Deputado Pedro, eu insisto nessa questão, que, para
mim, é misteriosa: por que – na sua visão, obviamente
– o Deputado Roberto Jefferson personiﬁca essa carga em relação ao PP, citando, reiterando o seu nome,
quando ele fala – já foi mencionado aqui – até de detalhes, da tal da maçã: ”Se o Deputado Pedro Henry
continuar seduzindo nossos companheiros aqui, eu
vou lá na tribuna e denuncio; conto a história da maçã”.
Suponho que não tenha nada a ver com o seu vivo
interesse gastronômico, que é meu também. Mas ele
falou de uma tal maçã. E personiﬁcando. E também os
Deputados José Janene e Pedro Corrêa. Por que ele
estaria focando nessas pessoas? Houve alguma contenda política, alguma desavença de ordem pessoal,
já que o senhor aqui, evidentemente, está negando
qualquer realidade a esse esquema de dinheiro, de
qualquer forma de suborno de mandatos parlamentares que o Deputado Jefferson denunciou?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Deputado Pedro Henry, compreendo o interesse de
V.Exa. de dar todos os esclarecimentos, mas quero
reiterar a solicitação anterior do Presidente, até porque
existem 10 Deputados inscritos. Já estamos chegando
ao meio-dia, vamos ter uma pauta também, e há o risco
de termos o trabalho de algum modo afetado.
Então, eu pediria ao senhor que procure dar os
esclarecimentos devidos, mas que de fato sintetize.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu tenho
feito perguntas bem rapidinhas.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – V.Exa. está
colocando a responsabilidade em mim. É isso? V.Exa.
está colocando a responsabilidade pela demora em
mim. É isso?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor está eloqüente e com detalhes importantes, sem
dúvida!
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Entendi.
Deputado Chico, vou responder de maneira objetiva.
O que V.Exa. me pede é um “achismo”, não é?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Então,
dentro de um “achismo”, digo a V.Exa. que talvez eu
tenha sido envolvido pelo ônus de ter sido Líder do meu
partido durante 2 anos e de ter tido um certo respeito,
uma certa credibilidade no Colégio de Líderes, como
a gente conseguiu conquistar e talvez isso tenha, de
alguma forma, causado algum constrangimento pessoal ao Deputado Roberto Jefferson. No campo pessoal,
nós nunca tivemos, assim como eu e o senhor, nunca
tivemos nenhuma contenda pessoal.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Tiveram,
evidentemente, maior proximidade, na condição, ele,
de Presidente do PTB, e o senhor, de Líder, base do
Governo.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Na verdade, não. Depois que ele se transformou em Presidente
do partido, ele deixou de freqüentar as reuniões – ele
as freqüentou muito pouco. Daí para a frente, foram
muito poucas. Até o momento em que ele era Líder do
partido, havia uma freqüência muito maior.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então,
nenhuma desavença política, nenhuma visão divergente
de como participar do Governo, nada disso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Chico, eu, como médico e com um pouco de conhecimento de psicologia, respondo a V.Exa. o seguinte:
às vezes a gente acaba ofendendo alguém sem saber por que está ofendendo. Então, do meu conhecimento, da minha consciência, eu não tenho nenhuma
contenda pessoal.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor mencionou aqui que o que mais lhe doeu nesse
processo todo, que é realmente muito doloroso para
qualquer pessoa que está na vida pública, foi a atitude
do Sr. Benedito Domingos, que é seu dileto amigo. E
o senhor ainda tem...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Era.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Era.
Bom, aí eu não sei.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu estou com a esperança e a expectativa de ainda sê-lo,
Deputado Jairo.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Agora,
o senhor inclusive disse aqui que espera que ele faça
uma retratação, que ele mude de postura. O senhor,
ainda assim, com essa amizade e essa dor, não se
sentiu à vontade para procurá-lo, depois do que ele
fez, para, inclusive, esperar, com mais substância,
essa retratação?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Acho que
não seria digno da minha parte, Deputado Chico, procurá-lo, porque eu não o ofendi em momento algum, eu
não o agredi, mesmo depois do que ele falou. Então, eu
ir procurá-lo? Eu fui o ofendido nessa história e acredito,
com toda a convicção, injustamente. Estou aguardando,
estou dando um tempo para a retratação.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por ﬁm,
Deputado Pedro, ontem o Estado de São Paulo fala
de uma série de outros ataques que o senhor atribui a
esse denuncismo, mas, de fato, o Sr. Hamilton Gurjão
é seu assessor, que está citado lá, não é?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Que
providências o senhor vai tomar? Eu pergunto isso
porque tem a ver com esse contexto de recursos, de
campanha, de dinheiro. Na matéria se diz que chegou
dinheiro lá em Cárceres. O senhor, também ali, não vai
mover nenhuma ação judicial, nenhuma reação?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, não
Deputado Chico! Não faça esse tipo de aﬁrmação!
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A Deputada Angela está aqui me policiando e dizendo que
isso não tem nada a ver. Tem, sim!
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Nós
estamos falando sobre mensalão.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nós estamos falando sobre recursos para atividade política
indevidos. A matéria, aliás, só saiu por causa desse
contexto, não é?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Agradeço
V.Exa., sem dúvida nenhuma.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Muito
obrigado.
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Uma cidade do interior do Estado de Mato Grosso, com menos
de 100 mil habitantes, sair em meia página do jornal O
Estado de S.Paulo, em condições normais de pressão
e temperatura, com certeza, não aconteceria.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só saiu
por causa desse contexto. V.Exa. tem uma oportunidade de esclarecer aqui.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Só saiu
por causa desse contexto e acho até que motivado por
algum outro interesse que ainda não está confessado
com clareza. Mas, tudo bem, não estou aqui para fazer
análise de mérito...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Editorial.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – ... editorial.
Eu acho que isso aí cabe a cada órgão de imprensa
fazê-lo. O que eu queria dizer a V.Exa. é no caso especíﬁco. V.Exa. é político como eu. Eu não sei se V.Exa.
é de capital ou do interior...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sou da
capital, principalmente.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Mas alguns
de nós aqui somos do interior e sabemos que a política municipal é a política mais aguerrida que tem, é a
mais disputada, é a que tem mais cotoveladas, é a que
tem mais pressão, tudo mais. Eu, como líder partidário
no meu Estado e, vamos dizer assim, como expressão política maior do meu partido no Estado – temos
lá 5 Deputados Estaduais, só eu de Federal e agora,
recentemente, o Deputado Lino Rossi, que está aqui
presente, veio também para o partido e agora somos
2. Mas, na época da eleição, eu era a expressão maior.
Então, tinha que rodar o Estado todo. Com candidatos
em quase todos os Municípios, quer dizer, eu tinha
que rodar quase que o Estado todo. Então, você não
se prende muito a este ou aquele Município; é uma
coisa muito dinâmica. Este caso especíﬁco que V.Exa.
menciona, que foi a matéria de reportagem do O Estado de S. Paulo de ontem, eu recebi um telefonema
na sexta-feira do jornalista, que estava no Município.
Ficou 2 dias em Cárceres. Saiu de São Paulo, foi um
enviado especial, segundo ele, Roberto Brant.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ricardo Brant.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ricardo
Brant. Ficou 2 dias em Cárceres, ﬁcou mais alguns dias
em Cuiabá. Ele me fez uma série de indagações pelo
telefone e eu respondi tudo a ele. Ele me perguntou
desse tal de Altamiro, e eu falei: “Olha, companheiro,
você vai me desculpar, mas eu não conheço. Não sei
o que é, não me lembro”. Como é que você vai lembrar do...
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Do denunciante, o tal do motorista.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O denunciante, uma ﬁgura... Depois que ele me ligou, fui fazer
uma apuração de quem era. O cidadão era motorista
de um veículo na campanha do meu irmão, devidamente registrado e pago na campanha eleitoral. Está
tudo na prestação de contas que foi aprovada. E esse
indivíduo fez uma série de gestões na Prefeitura Municipal, onde meu irmão venceu a eleição, para que
ele fosse contratado como um dos coordenadores,
porque queria um emprego lá de qualquer jeito. Pelo
histórico dele, ele não foi aprovado. Esse rapaz foi expulso da Polícia Militar, responde processo hoje por
roubo e furto, e esse é o informante que se foi buscar
dentro do Município. Agora, além dele, participaram
outras ﬁguras, tudo do mesmo nível, inclusive um dos
candidatos derrotados na eleição, dizendo que eu teria oferecido 500 mil reais para ele desistir. Ora, mas
se ele é beneﬁciado, como candidato, da anulação de
eleição, por que ele não denunciou isso no Tribunal
Regional Eleitoral e anulou a eleição? Quer dizer, para
mim está muito claro, está muito evidente o oportunismo do momento. Aliás, eu acho que nós precisamos
ter um debate aqui de maior profundidade sobre esse
assunto. Não podemos tratar esse movimento denuncista que está acontecendo não é na minha cidade, no
meu Estado, é no Brasil inteiro. Virou modismo, nesse
sentido, fazer denúncia contra Parlamentar.
E eu ﬁco me perguntando intimamente quem é
que sai ganhando com essa deterioração do sistema
representativo brasileiro. Quem é que se privilegia
quando pega-se uma instituição como a Câmara dos
Deputados e o Congresso Nacional e diminui-se isso
perante a sociedade. Eu não sei a formação ideológica de cada um que está aqui, nem quero avaliar isso,
mas volto a dizer a vocês que é chegado o momento...
Este episódio aqui é um episódio importante para a Nação. Além de ter que ser apurado rigorosamente, é um
episódio importante para normatizarmos as relações
entre Executivo e Legislativo de maneira diferenciada
daqui para frente. Eu, particularmente, defendo que
esta Casa retome a discussão sobre o parlamentarismo. Nós precisamos retomar isso imediatamente. Não
é mais possível convivermos com uma relação desse
tipo, expondo cada um de nós, que fazemos parte do
Parlamento, como se todos aqui fossem canalhas, desonestos, descomprometidos e única e exclusivamente focados em interesses pessoais. Eu, como médico,
digo aos senhores: maus médicos existem, mas existem muitos médicos bem-intencionados neste País.
Da mesma forma, aplica-se a qualquer outro tipo de
atividade: engenheiros, advogados, enﬁm, em qualquer
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tipo de atividade existem os bons e os ruins. Mas se
generaliza a coisa com tamanha força que pergunto,
principalmente à imprensa brasileira: será que esse
enfraquecimento favorece a imprensa? Eu acho que
não. No tempo da ditadura, os primeiro a serem mortos,
deportados, angustiados, eram os representantes da
imprensa. Então, quer dizer, o que se quer? O que se
pretende com isso? Acho que esse questionamento...
Nós temos que aproveitar esse episódio para daqui
para frente começar a discutir e modiﬁcar a postura
de relacionamento de cada um nós. Era só uma forma
de contribuição, Deputado Chico.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, partindo da máxima que os últimos
nunca são os primeiros, pelo menos no Conselho de
Ética – e é natural –, o que está acontecendo, Sr. Presidente, é que os primeiros têm um tempo enorme
em todas as sessões – eu tenho presenciado e participado de todas. Quando chega no ﬁm, os últimos
inscritos ou não falam, ou não perguntam, ou têm o
seu tempo reduzido. Então, o que nós queremos, Sr.
Presidente, é que cada um – nada contra o Sr. Chico
Alencar ou os primeiros –, mas o tempo tem que ser
dividido equanimemente com todos que estão aqui. O
que está acontecendo é que no ﬁm, como ontem por
exemplo, eu quis falar, estava inscrito e tive apenas 2
minutos para falar.
Eu acho que nós devíamos nos policiar. Lógico
que a exposição do Deputado Pedro Henry tem sido
eloqüente, muito ilustrativa, muito participativa para
todos nós, mas todos querem participar.
Então, eu gostaria, Sr. Presidente, por favor, que
a Mesa fosse mais rígida com todos os que estão aqui
participando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– V.Exa. tem razão. Eu me apercebi disso e ﬁz inclusive,
ainda há pouco, um apelo ao próprio depoente.
Eu vou falar daqui a pouco e vou procurar ser o
primeiro exemplo dessa preocupação.
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Só para o bom desempenho desta Comissão, Sr.
Presidente, eu acabo de voltar de uma reunião com o
Líder Rodrigo Maia e tive autorização para comunicar
a esta Comissão que a LDO não mais será votada
esta semana. Deverá ser votada, se tudo der certo,
na semana que vem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Muito obrigado pela comunicação.
Aproveito, então, para passar uma comunicação
da Presidência da Comissão. Se a LDO não for apro-
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vada esta semana, teremos reunião dia 5 de julho,
terça-feira. Caso contrário, teremos uma reunião informal e administrativa na terça ou quarta, nesse dia,
e faremos a primeira reunião oﬁcial dia 2 de agosto,
terça-feira. Esse é o comunicado que o Presidente Izar
deixou aqui na Mesa.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr.
Presidente, só para compreender, na verdade, haveria essa reunião na terça-feira, mas sem nenhuma
oitiva de testemunha. Tão-somente uma reunião administrativa?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente. Não. Se tivermos trabalhos normais, teremos
oitivas.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Agradeço o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Quero passar a Presidência dos trabalhos para o
meu companheiro Deputado Orlando Fantazzini, que
é o oitavo inscrito, então não haverá solução de continuidade, porque eu sou o terceiro inscrito e chegou
a minha vez.
Por favor, Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Com a palavra o Deputado Josias Quintal,
que terá, regimentalmente, 10 minutos para fazer suas
perguntas e mais 3 para réplica.
Obviamente, vamos observar o tempo que será
utilizado pelo Deputado Pedro Henry, nosso convidado, poder dar as suas respostas.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, Deputado Pedro
Henry, quero reiterar todas aquelas manifestações de
apreço mostradas pelo Relator Jairo Carneiro acerca de sua pessoa e dizer mais: tenho, naturalmente,
também uma empatia por V.Exa., por conta da sua
atuação aqui no Parlamento, por conta da liderança
demonstrada por V.Exa. nesta Casa e, de uma maneira
especial, em razão da sua origem, da sua proﬁssão. O
senhor é um médico, uma das proﬁssões mais lindas,
humanitárias, que existem, e eu tenho em casa um
casal de ﬁlhos que são médicos. Portanto, o sonho de
minha vida foi realizado lá atrás. Então, isso nos atrai,
de certo modo.
Mas, indo um pouco mais além, V.Exa., além de
ser médico, é médico legista, quer dizer, atua numa
atividade que tem muito a ver com a minha atividade
– eu também sou policial.
E, como médico legista, V.Exa. tem como missão
principal, como objetivo principal, a busca da aprova que
supera até mesmo a conﬁssão. O médico legista disseca as vísceras, disseca os corpos, sempre na busca,

Setembro de 2005

enﬁm, da prova que deve ser incontestável e prevalece
até mesmo sobre a conﬁssão, como me referi.
Ainda fazendo uma analogia a tudo isso, Deputado
Pedro Henry, quero dizer que o Congresso Nacional, a
Câmara dos Deputados, em decorrência desses fatos,
não sofreu um assassinato, ela não foi assassinada.
As instituições democráticas são fortes, a democracia
é forte e, por certo, esse episódio vai passar. Mas eu
diria que ela sofreu, fazendo uma analogia a tudo isso,
talvez um atentado ao pudor. Certamente ela sofreu
um atentado ao pudor, que deixa, como V.Exa. sabe,
traumas, seqüelas, traumas que somente o tempo pode
se encarregar de minimizar.
Então, feitas essas considerações, quero dizer
que V.Exa. tem, por tudo isso, também uma responsabilidade grande no sentido da busca de toda a verdade desses fatos, para que a sociedade tenha uma
resposta acerca de tudo isso e esse trauma seja efetivamente diminuído e o grau de conﬁança que esta
Casa deva merecer seja restabelecido, ou pelo menos
minimizado.
Vou fazer algumas colocações em bloco, conforme prometi, e peço que V.Exa. seja bem rápido, até
porque V.Exa. é testemunha. Então, se em algum momento de sua fala ﬁcar caracterizado que V.Exa. tem,
de fato, como se diz, culpa no cartório, aí mandamos
para a Corregedoria, que apurará. Mas, até então,
V.Exa. se faz presente aqui na qualidade de testemunha e vamos ouvi-lo nessa condição.
Gostaria que V.Exa. ﬁzesse uma explanação muito rápida – sim ou não, se for o caso – acerca do que
eu for colocar. Primeiro, há a informação na Casa, que
vem açodar mais o episódio, de que o Senador Aloizio Mercadante – foi divulgado pela imprensa – teria
feito comentários de que V.Exa. pode representar um
problema maior ainda para o Planalto em vista das
informações de que teoricamente V.Exa. tem conhecimento. Saber se V.Exa. procurou desmentir o Senador Mercadante, se é verdadeira essa aﬁrmação dele
e alguma consideração.
Há, também, no noticiário uma informação de
que o assessor de liderança do partido, João Claúdio
Carvalho Genu, seria um dos acusados do pagamento de propina.
E também essa do Benedito Domingos, a que o
senhor também já se referiu.
E ﬁnalmente saber se é verdadeira a acusação
que o Deputado Roberto Jefferson lhe faz de lhe ter feito uma advertência, uma admoestação, acerca do seu
possível empenho na cooptação de Parlamentares.
Então, antes que V.Exa. responda, quero fazer
uma ressalva acerca de pessoas que aparecem nesses
cenários. Muitas vezes pessoas que conviveram com
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uma situação – se verdadeira – ao seu tempo não se
manifestam, e num momento como este elas aparecem
e, por motivação que não cabe aqui me referir, mas nós
da Comissão, ainda que entendendo a conduta dessas
pessoas, vamos procurar extrair de seus depoimentos
também aquilo que pode ser válido para nossa formação de juízo acerca de tudo o que se apura.
Então, com a palavra V.Exa., podendo ser bem
direto, para facilitar os trabalhos.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Muito obrigado, Deputado Josias Quintal. Eu queria dizer a V.Exa.
que a aferição do grau de abalo da Casa é uma coisa
bastante subjetiva e mesmo para um perito ﬁca difícil
dizer se é um atentado ao pudor, se é um estupro ou
se é uma violência de maior gravidade. Acho que é
difícil aquilatar isso, e o tempo vai nos permitir fazer
uma aferição melhor no futuro, mas com certeza macula nossa imagem.
Respondendo de maneira objetiva às suas perguntas, o Senador Aloizio Mercadante, quando saiu
a notícia publicada, se não me falhe a memória, no
Correio Braziliense, foi ao plenário...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Desculpe, o depoente não pode ser interrompido, entretanto, o nobre representante do Deputado
Roberto Jefferson, Dr. Itapuã, está se retirando da
sessão por deliberação própria para acompanhar o
depoimento do próprio Deputado Roberto Jefferson
na CPI. Então, esse é o esclarecimento que queremos
deixar aqui registrado: ele se retira por motivação própria para fazer o acompanhamento do seu cliente em
outro procedimento.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presidente, pela ordem. Não poderia nomear um ad hoc
para ﬁcar aqui?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Não, ele tem advogado já constituído, regularmente intimado. Não, o senhor não tem direito ao uso
da palavra. Eles foram regularmente intimados, eles
têm advogados constituídos, são em número de dois,
e não podemos nomear um advogado ad hoc uma vez
que ele tem advogado constituído. É um direito que o
advogado tem, só estamos comunicando para que não
haja qualquer tipo de prejuízo futuro.
Desculpe-me, nobre Deputado, mas eu tinha que
fazer essa interrupção. Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Josias Quintal, respondendo a V.Exa. de maneira bastante objetiva ...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, pela ordem. Quero registrar que a
ausência do advogado em nada vai interferir nem prejuízo trará ao representado, haja vista que o advogado
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já se pronunciou, e dos depoimentos ele pode pedir
cópia. Então, não há prejuízo para o representado. É
bom que ﬁque claro que, com a ausência do advogado, não haverá nenhum prejuízo para o representado.
Então, nós do Conselho de Ética estamos tranqüilos,
porque o advogado já falou, não terá mais direito a falar e poderá, no ﬁnal de semana, distrair-se lendo as
notas taquigráﬁcas dos depoimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Sem dúvida alguma. Desculpe-me mais uma vez
e peço que ninguém mais levante questão de ordem,
uma vez que o depoente não pode ser interrompido.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Josias Quintal, respondendo a V.Exa. a pergunta que
me fez – e agradeço mais uma vez a oportunidade de
poder abordar alguns assuntos que não tinham até
então sido elencados aqui – o Senador Aloizio Mercadante, no mesmo dia em que foi publicada aquela reportagem no Correio Braziliense, trazendo a mensagem
de que eu era o homem-bomba, V.Exa. não disse isso,
mas pode ser o próximo homem-bomba do Congresso Nacional – o Senador Aloizio Mercadante fez um
pronunciamento no Senado da República dizendo que
nunca mencionou, que essa questão não aconteceu
e que ele não havia dito que eu tinha de ser blindado
coisa nenhuma, que era a reportagem que colocava
lá. E o Senador Aloizio me ligou e me disse: “Pedro,
eu tenho por você, apesar de pouco relacionamento,
grande apreço, grande admiração. Não falei nada a
respeito do seu nome.” Parece que ele foi aparteado
pelo Senador Tasso Jereissati ou outros – não quero
aﬁrmar isso categoricamente porque eu não sei, pois
não fui buscar isso na sessão do Senado, mas ele falou: “Não tem nada disso, esqueça isso, desconsidere
isso.” E eu desconsiderei.
No dia seguinte, saiu uma entrevista minha, alguns trechos de uma entrevista minha que, na verdade, não foi dada no dia seguinte, mas às 11 e meia da
noite do mesmo dia em que estava sendo montada
essa reportagem. Então, eu recebi a repórter do Correio Braziliense na minha residências às 11 e meia da
noite e ela me perguntou: “Aconteceu uma reunião no
Senado assim, assim e assim. O que o senhor acha
disso?” Eu falei: ”Olha, eu acho isso uma bobagem.”
Porque eu, de fato, penso isso, Deputado Josias. Eu
preservo muito a nossa atividade. Acho que cada um
de nós temos de nos valorizar. Pergunto a V.Exa. se
algum Senador da República, que é outra Casa, que
não tem nada a ver com a nossa, cometer qualquer
impropério ou algum equívoco de condução, qualquer
coisa que seja, V.Exa. pensa que temos de ir lá, julgar
e sentenciar? Eu acho que isso não compete a nós.
Então, o que eu disse naquela entrevista foi exatamen-
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te isso: “Olha, não cabe aos Senadores ﬁcarem analisando ou julgando o comportamento de Deputados.
A nossa Casa tem de ter autonomia e autoridade para
fazer isso”. Este é o meu pensamento e eu continuo
pensando dessa forma. Mas como o Senador Aloizio
desmentiu isso, de pronto, dizendo que não houve
nada disso com referência à minha pessoa – até me
fez alguns elogios –, eu dei o assunto por encerrado
e não prossegui.
A respeito do João Cláudio, que V.Exa. citou
numa das perguntas, digo a V.Exa. que conheço o assessor do Deputado José Janene, que trabalha com
o Deputado José Janene, e creio que também haverá
oportunidade de que ele possa ser inquirido. Eu não
entendi direito o que V.Exa. desejaria que eu falasse
a esse respeito. Eu desconheço as atividades dele.
V.Exa., como Parlamentar, sabe perfeitamente que de
um outro colega nem sempre se tem a intimidade da
assessoria e coisas assim. A respeito de ele trabalhar
junto, na Liderança, eu já confessei aqui, no início da
minha audiência, que este ano eu, literalmente, me
afastei. Fui até criticado pela imprensa pelo excesso
de faltas que apresentei no primeiro semestre, porque
estava mais vocacionado e voltado a uma questão
regional, de fortalecimento partidário regional, e não
tive tanta assiduidade e tanta participação aqui no
Congresso Nacional. Então, eu não posso falar muito
sobre esse assunto.
Há o terceiro assunto, do Benedito Domingos, que
eu já abordei amplamente aqui, e me faltou um – eu
escrevi aqui “advertência”, mas não entendi direito o
que V.Exa. falou. Faltou um termo aqui. Eu me perdi.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Isso aí,
interprete V.Exa. como bem convier, mas, na verdade,
há entrevistas, matérias em vários jornais que falam
de um encontro que o Roberto Jefferson teria tido com
o senhor e feito uma advertência, uma demonstração,
seja lá o que for, uma colocação, uma ameaça, seja
lá o que for, com relação a essa cooptação de Parlamentares.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu já tive
oportunidade de responder isso aqui e disse com absoluta clareza. Ele até disse na reportagem que o Deputado Iris Simões foi encarregado de fazer a advertência
pessoalmente a mim. O Deputado Iris Simões nunca
fez essa advertência pessoalmente a mim. E o próprio
Deputado Iris Simões já declarou na Corregedoria que
nunca conversou comigo sobre esse assunto.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – E tampouco o Deputado Roberto Jefferson?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Tampouco o
Deputado Roberto Jefferson. Eu já disse aqui também,
no plenário desta Casa, que em nenhum momento, ape-
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sar da convivência que tivemos, o Deputado reclamou
a mim, diretamente, a existência de tal mensalão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Muito obrigado, Deputado Josias Quintal.
V.Exa., entre perguntas e respostas, consumiu tãosomente 11 minutos.
Tem a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Boa
tarde. Sr. Deputado, o senhor manifestou, no início, seu
constrangimento, e depois tentou mudar a palavra,
mas acho que o senhor deve manter a palavra constrangimento, porque é um constrangimento qualquer
um de nós que viesse, mesmo na qualidade de testemunha, para ajudar este Conselho de Ética, ter de
se prestar a esse papel e esclarecer fatos que o outro
colocou em cima das suas costas. Então, é constrangimento, sim.
O senhor citou, numa outra hora, a questão da
situação teatral que o Deputado Roberto Jefferson fez
nesta Comissão de Ética. E o Deputado Miro Teixeira,
quando depôs aqui, colocou que estava parecendo uma
minissérie. E a sensação que estamos tendo é que o
Roberto Jefferson agora está se sentindo acima do
bem e do mal, ele é a verdade e o que ele falar, com o
destaque que ele está tendo na imprensa, passa a ser
verdade, independente de prova ou não; o que ele falar,
passa a ser verdade, mesmo que manche, macule a
imagem dos outros, tumultue o andamento do funcionamento desta Casa, mas, na minissérie dele, ele está
plantando cada dia uma matéria e passa a ser verdade
o que ele fala. Basta ele falar para ser verdade.
Inclusive uma outra coisa: o senhor disse que
o Partido dos Trabalhadores não achava que ele fosse tão ruim, que nós saímos da campanha de 2002,
2004, com dívida registrada na prestação de contas
que foi feita à Justiça Eleitoral. Então, o Partido dos
Trabalhadores... Ficam até incoerentes todas essas
coisas, porque realmente não tem essa relação com
a quantidade de dinheiro.
Eu anotei algumas indagações para fazer ao
senhor. O senhor mostrou a sua indignação frente às
declarações do Roberto Jefferson. No meu ponto de
vista, inclusive já foi discutido aqui, que está correta
a sua posição de ter ido à Corregedoria antes de vir
para cá. Está correto isso. A nossa análise é que era
exatamente essa posição dos passos a serem dados
nesta Casa. Mas nós estamos trabalhando para observar se houve falta de decoro parlamentar por parte do
Deputado Roberto Jefferson ao fazer essa minissérie
através da imprensa.
O senhor declarou a sua indignação, o seu descontentamento com a forma como foi colocada pelo
Deputado Roberto Jefferson. Os outros Deputados do
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seu partido também tiveram o mesmo comportamento,
nessa relação que o senhor teve, depois daquele depoimento do Roberto, da matéria da imprensa? Como
foi essa relação?
O senhor aﬁrmou aqui também, por várias vezes,
nunca ter ouvido falar de mensalão nem ter pressionado
o Deputado Roberto Jefferson a entrar no esquema. A
que o senhor atribui essas aﬁrmações dele?
O senhor também declarou e eu entendo muito
bem, em relação ao Benedito Domingos, porque eu
senti e vivi no meu partido uma situação muito parecida de um companheiro de partido que fez uma
ação como essa. Até hoje eu não falo com ele e se
eu o vir, viro as costas, troco de calçada se cruzar a
mesma rua. Eu entendo perfeitamente a sua posição.
Mas depois das declarações dele, o senhor aﬁrmou
aqui, e eu queria que o senhor deixasse mais claro,
que o senhor não via, não sabia ou não havia qualquer distribuição. Entendeu? Não via, não sabia ou
não havia? Parece que o verbo é igual, mas o sentido
é totalmente diferente.
Por último, o senhor se refere a várias reuniões
com os Deputados do seu partido. Em nenhuma delas
houve colocação de conhecimento de mensalão? Porque eu já disse ontem aqui ao Deputado Múcio que eu
nunca tinha ouvido falar de mensalão, que a primeira
vez que ouvi foi no jornal, quando o Roberto Jefferson
apresentou aquela matéria. Nem daquela do ano passado eu tinha tido conhecimento. Houve algum tipo de
conversa nessas reuniões com os Deputados do seu
partido? Nem em reunião com outros Deputados de
outros partidos houve alguma vez mencionada essa
questão de mensalão ou repasse de dinheiro, ou que
os Deputados recebiam dinheiro para, de alguma forma recebendo... algum tipo de comportamento nesta
Casa?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputada
Angela, eu agradeço a participação da senhora.
V .Exa. iniciou sua fala tocando no assunto minisséries. Aliás, nós temos um novo capítulo hoje. Hoje,
tem mais um capítulo dessa minissérie que expõe, inclusive, alguns companheiros do próprio partido. Quando
a gente vê atitudes desse tipo, eu volto a raciocinar na
motivação e nessa tese que está sendo defendida e,
mais uma vez, eu ﬁco me perguntando qual é a real
motivação desse processo. Uma pessoa que expõe
tantas pessoas, como o representado aqui estava fazendo, tem alguns objetivos além disso, além daqueles
que são oﬁcialmente declarados. E também queria dizer
que, na interpretação de médico, entendendo um pouquinho de psicologia médica, eu acho que a aura que
está adornando o artista mor deste Conselho, é uma
aura messiânica. Está se acreditando num messias. E
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me pergunto, inclusive, se isso faz parte de sanidade,
se isso está descrito como sanidade. Acho que está
ultrapassando o limite da sanidade. É uma avaliação
de ordem, de natureza pessoal, embora não tenha sido
perguntado por ninguém, mas enxergo isso com muita
nitidez e não só pela gravidade das denúncias que fez,
mas somado às atitudes comportamentais, Deputada
Angela. Uma pessoa que, diante desta crise aqui, o
que se esperaria de um cidadão normal, socialmente
aceitável, é que ele tivesse constrangimento, que estivesse constrangido, como nós estamos aqui, constrangidos, apreensivos. E o que a gente vê é um cidadão
que oferece champanhe à imprensa, um cidadão que
ﬁca cantando para demonstrar seus dotes líricos. Enﬁm, é uma coisa que, do ponto de vista médico, preocupa-me bastante. Respondendo de maneira objetiva
às vossas perguntas, eu posso dizer à senhora que,
na minha bancada, do Partido Progressista, não há
um só parlamentar que não esteja indignado. Todos
eles, sem exceção, estão vivendo um momento de
extrema indignação porque, como eu disse a V.Exa. e
aos demais pares desta Casa no início da reunião do
Conselho, nós estávamos vivendo um clima de euforia. O partido estava se transformando. Até ﬁsicamente
a liderança do nosso partido melhorou. Nós ﬁzemos
um esforço lá junto com o auxílio da Fundação Milton
Campos, que é a fundação ligada ao nosso partido e
à direção partidária, nós modiﬁcamos, colocamos quadros, compramos móveis mais modernos, a liderança
melhorou até visualmente. O partido se expandiu, visitou Estados. Estivemos lá com Sandes Júnior em Goiás, fazendo lá encontro regional. Levamos as nossas
famílias depois nas águas quentes, reunimos ﬁlhos e
sobrinhos na Pousada do Rio Quente. Quer dizer, então, nós estávamos vivendo um momento de extrema
satisfação individual dentro do partido e, de repente,
a gente se vê colocado nas manchetes nacionais da
imprensa de uma maneira pejorativa, de uma maneira
extremamente leviana, colocada de maneira inconseqüente, eu diria até, pelo Deputado denunciante, aqui
representado. (Risos.) Denunciado. Denunciante que
fez as denúncias. Então, quer dizer, todos nós estamos
indignados. Volto a dizer para a senhora que a atribuição das aﬁrmações dele, V.Exa. me pergunta a que
eu atribuo isso. Eu acho que isso é subjetivo demais
eu atribuir, mas eu diria que é um pool de tudo aquilo
que eu falei aqui: acho que ele está passando por um
processo de deterioração psicológica muito grave, está
perdendo o equilíbrio emocional, as faculdades mentais.
Está se endeusando, com todo esse processo em que
ele foi submetido a uma pressão, qualquer um de nós
seria. Imagine qualquer um de vocês no lugar dele, a
pressão que foi, a que ele se submeteu, e essa pres-
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são está destoando para dar uma seqüência de coisas
que nos leva a pensar dessa forma. Eu acho que isso
é subjetivo demais, eu não tenho como responder de
maneira objetiva.
O fato do Benedito Domingos, V.Exa. muito bem
teve a sensibilidade de entender, e eu espero que os
demais pares desta Casa também possam entender. É
uma coisa frustrante por demais a gente ter uma relação
de amizade e de repente se sentir meio traído nessa
relação. Eu diria, para exempliﬁcar isso, mantida a ética, o decoro, é você pensar num casal, numa relação
entre marido e mulher que se amam, se apaixonam
e vivem juntos e, de repente, um se sente traído pelo
outro. É a mesma frustração. Cada um dos traídos num
casamento reage de um jeito. Um quer a separação,
vai à Justiça, vai às ultimas conseqüências, o outro
vira as costas e vai curtir a sua dor. Eu acho que eu
estou fazendo mais ou menos isso. Eu estou curtindo
a minha dor com o Benedito Domingos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
está acreditando na reconciliação?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Oi?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Reconciliação.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu acho
que quem procura curtir a dor, Deputado Jairo, não sei
se V.Exa. já usou dessa estratégia, busca incessantemente, eu vou confessar a este Conselho que eu estou
esperançoso de receber de volta o Benedito Domingos
me dizendo que se equivocou e que não quis colocar
aquilo que colocou e reparar essa verdade. Eu estou
esperançoso disso. Aﬁrmo textualmente e irretratavelmente: desconheço a existência do mensalão. Nunca
ouvi falar disso, nunca participei disso. Então, se eu desconheço, Deputada Angela, portanto, eu entendo que
não havia isso dentro do PP como prática. Na reunião
do meu partido, nunca houve referência, antes dessa
publicação, a essa questão. Eu espero, com isso, ter
respondido às indagações que V.Exa. me fez.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Só
mais uma coisa que o senhor falando eu me lembrei.
O senhor, dentro desse comportamento, que podíamos chamar até de psicótico que o Deputado Roberto
Jefferson está tomando, o senhor não acha estranho
que essas denúncias todas ocorram logo depois de ele
ter sido citado na ﬁta gravada em que aquela pessoa
dos Correios falava que estava a serviço dele, que era
ele que era o mentor, que ele era um doidão, que ele
falava toda hora com ele, vinha do Rio para conversar
com ele, enﬁm, não faz parte desse quadro?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputada
Angela, eu preﬁro não emitir opinião no campo da
atividade médica, primeiro, porque eu estou afastado
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há muitos anos, segundo, porque não é a minha especialidade. Eu fazia anestesiologia e clínica médica.
Então, eu preﬁro não emitir opinião sobre essa questão nesse sentido, se V.Exa. me permitir eu declinar
de opinar sobre esse assunto. Eu acho que quem tem
que falar sobre isso é um especialista. Eu acho que a
gente não pode entrar nesse campo aí. Eu não quero
ser leviano, eu não posso sustentar essa tese porque
eu não tenho habilidade para isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Deputado
Pedro Henry, V.Exa. declarou agora enfaticamente que
em sua bancada nunca houve isso e ninguém nunca
recebeu isso. V.Exa. consultou a todos e a cada um
da sua bancada, para que V.Exa. eventualmente não
assuma responsabilidade por uma traição?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, a
Deputada Angela fez uma pergunta, e eu agradeço
a sua observação, eu acho que ela é extremamente
pertinente, Deputado Jairo. V.Exa. tem uma formação
jurídica apurada, até familiarmente reforçada, e eu não
tenho esse privilégio.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agradeço os elogios a minha esposa, que é uma magistrada
federal, realmente mulher idônea, exemplar. Por ela,
eu agradeço.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – E uma proﬁssional brilhante, Presidente do Tribunal, só. Então,
essa convivência o fortalece nessas observações. E
eu queria dizer, Deputado Jairo, que a resposta que
eu escrevi aqui: desconheço a existência de mensalão.
Portanto, não havia, até onde vai o meu conhecimento.
Obviamente, se fora do meu conhecimento tiver ocorrido, quer dizer...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Para que
não surja um outro Benedito Domingos na sua vida.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O.k. Obrigado. Eu agradeço a precaução. É que eu estou tão
desprovido aqui, eu estou me sentindo tão à vontade
com todos vocês, que, realmente, não há motivo para
a gente... mas é correta, é pertinente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Obrigado, Deputada Angela.
Concedo a palavra à Deputada Ann Pontes.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigada,
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados.
Deputado Pedro Henry, eu vou ser bem breve,
em função de que a maioria das perguntas que eu faria
já foram esgotadas. Eu vou pegar alguns trechos do
depoimento do Deputado Roberto Jefferson e gostaria que V.Exa. ﬁzesse um breve comentário: “Um dia,
eu pedi a um companheiro, que não teve coragem de
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sustentar, e a gente compreende que isso não é dom
de todos os homens, que dissesse ao Pedro Henry:
avise ao Pedro que se ele tomar os 2 Deputados do
PTB que ele está tentando com aquela mala de dinheiro, eu vou para a tribuna e conto a história da maçã e
do mensalão.” Num outro trecho ele coloca o seguinte:
“Eu disse ao Pedro Henry: não mexe aqui, não, porque
vai incendiar o circo.”
Qual o comentário que V.Exa. gostaria de fazer
em função dessas colocações?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nunca recebi nenhum recado do Deputado Roberto Jefferson
nesse sentido. Nenhum Parlamentar veio até mim dizer que ele estava me ameaçando desse jeito. Tomei
conhecimento dessas ameaças assim como acredito
V.Exa., Deputada Ann Pontes, que eu passei a admirar e a respeitar na Comissão de Trabalho, para onde
voltei depois que deixei a liderança do partido, voltei
a militar, que é minha especialidade, já fui Presidente
daquela Comissão e gosto demais daquele trabalho,
tive oportunidade de conhecer V.Exa. Eu acho que a
senhora também, Deputada, teve conhecimento dessa
fala através da mídia onde foi publicada. Eu também.
Nunca recebi nenhum emissário do Deputado Roberto
Jefferson que viesse me falar: olha, pare com isso. Você
está assediando aqui, pare com isso. E os números
que eu mostrei aqui traduzem para a senhora e para
todo o Conselho que não houve esse ﬂuxo migratório do PTB para o PP. Não houve. Pelo contrário. Foi
maior do PP para o PTB. Foram 4 Deputados nossos
que saíram do PP e foram para o PTB. E eu não estou
acusando o PTB de nada. Eu não estou acusando o
PTB por isso, por compra de Deputado, por propostas
indecorosas. Eu sou um homem maduro, Deputada
Ann. Eu entendo como funciona o Parlamento. A gente
tem a sensibilidade de vida de entender que, às vezes,
alguns Parlamentares, alguns políticos, precisam fazer
mudanças que são imprescindíveis. Eu já passei por
isso. A minha primeira mudança partidária foi porque
no partido eu não tinha condição de disputar a candidatura à Deputado Federal. Eu tive que sair do PPS.
E eu era o único representante do PPS no Estado de
Mato Grosso com mandato eletivo, Deputado Júlio
Delgado, V.Exa. que é do PPS, o único.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Era.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Era? Não
é do PPS também? Saiu também? Desculpa. Então,
reforça a minha tese, Deputada Ann Pontes. Agora, é
legitimo aﬁrmar que o Deputado Júlio Delgado saiu do
PPS porque recebeu proposta de alguém? Ora, a gente
tem que entender com naturalidade essas questões.
Essas mudanças, às vezes, se tornam imperiosas.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Deputado
Pedro Henry, V.Exa. me convidou legitimamente para
ir para o PP como Líder. Lembra-se disso?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É verdade.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Mas eu
não fui para o PP. Saí do PPS, mas não fui para partido nenhum. Devo ir para o PSB, mas eu quero dizer a
V.Exa. que nunca estive envolvido nessas propostas.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – E V.Exa.
me ajuda. Neste momento, V.Exa., inocentemente, me
ajuda. Como Líder, a minha obrigação era convidá-lo.
Eu o ﬁz e nem por isso ofereci qualquer vantagem pecuniária em troca da sua ﬁliação. Tenho admiração pelo
jovem Deputado Júlio. Convivi com o pai dele, saudoso
companheiro, saudoso que eu falo, na esfera federal
aqui que ele trabalhava, ainda muito forte. Encontrei
com ele numa pescaria no Mato Grosso, nosso querido e ilustre Dr. Tarcísio Delgado, que foi Diretor-Geral
do DNER aqui em Brasília, com quem tive diversas
audiências, uma pessoa fantástica, contribuiu muito
para o desenvolvimento do transporte no Brasil. Então,
quando eu vi esse impasse todo, a minha obrigação
como Líder, qual era? Era fazer exatamente isso: Júlio,
venha para cá, vamos trabalhar junto. Ele não se decidiu ainda, e eu ainda mantenho minha esperança de
convencê-lo a vir para o PP já que ele está desﬁliado,
mas não se decidiu ainda.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Deputado,
V.Exa. tem o hábito de usar malas quando vai a reuniões ou vem aqui à Casa?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Cadê minha
assessoria? Eu tenho uma maleta em que eu guardo
meu notebook. Eu, quando viajo, eu sempre viajo com
o notebook, porque eu gosto muito de informação. Eu,
quando visito um Município, eu gosto, antes de chegar lá, de saber quais são as reivindicações, como é
a constituição de partido, essas coisas que são inerentes à política.
Eu quando deixei de ser médico, Deputada Ann,
e passei à atividade política, eu o ﬁz na sua plenitude. Eu o ﬁz de maneira absolutamente responsável. E
V.Exa. me aprontou uma agora, viu? A senhora quando
fez essa pergunta, agora a imprensa está ﬁlmando a
minha maleta lá para mostrar na imprensa. A senhora
acabou me prejudicando, sem dúvida nenhuma. Eu fui
fazer uma coletiva agora recentemente na Assembléia
Legislativa do meu Estado e eu percebi que eu pegava... fomos fazer no comitê de imprensa, por azar meu,
não estava funcionando o ar condicionado no comitê
de imprensa. Então, não preciso falar para a senhora
que toda a imprensa lá dentro, aquilo virou um suadouro, um calor exaustivo, em Cuiabá, 43 graus na
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sombra. E eu pegava um lenço e passava o lenço no
rosto para secar o suor, porque estava todo o mundo
suando. Eu percebi que tinha um fotógrafo aqui que
só fotografava, Deputado Gustavo, a hora que eu passava o lenço. Então eu falava, falava, falava e ele não
batia nenhuma foto. A hora que eu pegava o lenço e
passava no rosto, ele clique, e eu sentia o ﬂash. Aí eu
virei para ele e falei assim: “Companheiro, você não
vai publicar só a imagem de eu secando o rosto.“ Mas
foi dito e feito. No dia seguinte, a reportagem saiu uma
fotograﬁa desse tamanho no jornal comigo passando
o lenço no rosto. Quer dizer, eu tenho certeza que
agora o que vai aparecer não sou eu nem a senhora,
é a mala. (Risos.)
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Para encerrar, Sr. Deputado, como V.Exa. vê a correlação, essa
convergência de acusações de recebimento de dinheiro
por duas pessoas que eram da convivência política de
V.Exa., o Deputado Roberto Jefferson e, em seguida,
o ex- Deputado Benedito Domingos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não entendi direito a sua pergunta. V.Exa. poderia reformulála para mim?
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Vamos lá,
vamos ver se eu tento colocar com clareza. Como é
que V.Exa. analisa essa correlação, essa convergência. Temos duas pessoas que foram da convivência
política de V.Exa. que fazem alegação de que V.Exa.
recebia dinheiro, envolvendo questões de dinheiro, que
eram o Deputado Roberto Jefferson e o ex-Deputado
Benedito Domingos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Como V.Exa.
vê essa correlação de duas pessoas fazendo praticamente a mesma acusação?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Peço
licença, um aparte, Deputada. Quanto ao Sr. Benedito Domingos, em nenhum momento – o Deputado já
respondeu –, em nenhum momento, nós temos uma
informação direta do Benedito Domingos para ele, dizendo que ele recebia dinheiro. Diz que prepostos ou
porta-vozes que receberiam ou que estariam levando
uma proposta ﬁnanceira para ele. Então, eu acho que
essa parte está respondida e acho que aproveitaria a
outra parte.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu mais
ou menos já respondi aqui. Eu acho que a visibilidade
da função de Líder é que levou o Deputado Roberto
Jefferson... A minha visibilidade na posição de líder é
que levou o Deputado Roberto Jefferson a me incluir
nessa denúncia que ele fez. Às vezes, Deputada Ann, a
senhora pode não ter tido nenhuma experiência de vida
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nesse sentido, mas a gente que vive na vida pública,
às vezes a gente acaba angariando alguns adversários
que a gente costuma chamar até de inimigos, algumas
vezes, inimigos políticos, mas eu preﬁro chamar de
adversários, sem saber o porquê. São simples fatos,
são simples gestos, o gesto de você estar às vezes
vinculado a um grupo político, num Município, o grupo
adversário dele lá naquele Município vira seu inimigo
mortal, e você não sabe nem o porquê. Mas eu nunca
ﬁz nada contra o sujeito, e o sujeito fala mal de você de
manhã, de tarde e de noite. A senhora sabe que isso
é inerente à vida pública. Então, às vezes uma atitude
minha pode, de certa forma, ter frustrado o Deputado
Roberto Jefferson, pode ele ter se diminuído. O que eu
estou querendo dizer para a senhora, por exemplo, vou
tentar exempliﬁcar para tentar traduzir o que eu acho, o
que eu acredito, mas volto a dizer é “achismo”. Eu não
tenho prova, não há uma fundamentação clara disso.
A senhora me perguntou por que eu acredito, então,
eu vou falar no que eu acredito. O Deputado Roberto
Jefferson é um homem que participa da corte brasileira
há mais de 20 anos, e o Deputado Pedro Henry é um
ilustre desconhecido de um Estado periférico, que é
Mato Grosso, que nunca teve grandes contribuições
no cenário nacional.
De repente, o Deputado Pedro Henry chega aqui,
no colégio de Líderes, e supera a liderança do Deputado Roberto Jefferson ou se coloca mais próximo ao
Governo, sendo que esse era o desejo dele, ou se coloca numa posição de maior destaque, de maior visibilidade política, isso acaba gerando, fazendo nascer um
sentimento de disputa interna ou de medição de força
que não existe para mim. Se a senhora me perguntar
se eu tenho alguma coisa contra Roberto Jefferson.
Não. Agora passei a ter. Ele me ofendeu, me xingou
diretamente, ele me caluniou. Então, agora, eu passei
a ter. Se tinha antes? Não tem. Então, o que eu atribuo
é a uma coisa, sabe, que é inerente ao ser humano.
Agora acho que ele está ultrapassando o limite. Acho
que agora está se transformando numa coisa patológica.
Deixou de sair do campo de autodefesa e está partindo
já para uma coisa doentia. Eu estou começando a ﬁcar
preocupado, porque eu acho que isso coloca em risco
muita coisa neste País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Obrigado, Deputada Ann Pontes.
Com a palavra o Deputado Edmar Moreira. Antes
do Deputado Edmar Moreira, o Deputado José Carlos havia feito uma questão de ordem que os últimos
nunca têm a possibilidade de falar ao mesmo tempo.
Não observo aqui a inscrição de V.Exa. V.Exa. está
inscrito?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – O
primeiro. Eu cheguei aqui e fui um dos primeiros. Sou
o primeiro inscrito como suplente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Desculpe. É que eu o estava tendo como titular.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Talvez seja pela minha assiduidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Sem dúvida. Com a palavra o Deputado
Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. Deputadas deste Conselho,
Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Henry, me desculpe se no decorrer da minha fala de repente eu
vacilar e chamá-lo de amigo, porque eu o considero
meu amigo. Mas Deputado Pedro Henry, eu diria que
quando V.Exa. assumiu a Presidência do PP, eu tive
uma grande frustração, porque coincidiu a época que
eu estava saindo do partido. Mas nem por isso eu me
considerei doravante no rol de seus liderados, porque
eu aprendi a respeitá-lo pelo seu desprendimento, pela
sua seriedade, pelo seu espírito público e pelo seu
espírito de camaradagem. Às vezes, quando se fala
em camaradagem: “Meu camarada, camaradagem”
Mas camaradagem é um termo que tem muita aﬁnidade, é muito profundo. Camaradagem está intimamente ligada à lealdade. Para mim o pior defeito do ser
humano é a deslealdade. Por quê? Porque só pode
ser desleal aquele em quem nós conﬁamos. Então, a
deslealdade dói, dói, dói em todos nós. Mas eu queria
aproveitar o ensejo, a oportunidade, meu caro Deputado Pedro Henry, de mandar um abraço a todos os
componentes do PP. Foi o meu primeiro partido. Eu
pertenci ao PRN, depois ﬁzemos a fusão com o PPB,
PP e foi o meu primeiro partido. E me afastei do PP
por motivos absolutamente políticos com relação ao
meu Estado, mas lá deixei grandes amigos. Temos lá
o nosso Presidente, o Pedro Corrêa, na intimidade, o
Pedrinho, homem sério, honrado; o Líder José Janene.
E até dando um abraço em toda a bancada do PP, eu
faço através desse meu irmão e conterrâneo querido,
que é o Deputado Federal Romel Anizio. Então, que
o PL não ﬁque com ciúme e não há ciúmes para isso,
mas o meu coração continua no PP.
Sr. Relator, diria que está havendo um equívoco
em relação a alguns questionamentos aqui feitos,
porque a representação do PL, ou do seu representado,
foi ensejada através dessas notícias pela imprensa,
por todos os jornais. Quer dizer, a representação é absolutamente especíﬁca e restrita. Com certeza, todos
nós temos a liberdade de solicitarmos à testemunha
os mais variados questionamentos, porque o Deputado
está aqui hoje como testemunha – e o representado
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é o Deputado Roberto Jefferson – de um fato absolutamente especiﬁcado pelo PL na sua representação,
o que não nos dá margem, Sr. Relator, a que se faça
muitos devaneios e outras tantas perguntas não absolutamente correlatas com o objeto da representação.
Mercê da competência do nosso Relator, acredito que S.Exa. terá de fazer dois tipos de anotações:
aquelas que realmente – desculpe essa intimidade
—dizem respeito ao objeto da representação do PL,
ensejada pelo nosso Presidente, Deputado Valdemar
Costa Neto; e outras ilações feitas e de interesse – por
que não? – deste Conselho e da Casa como um todo,
embora não façam parte do objeto especíﬁco desta
representação.
Então, isso me deixa neste momento uma margem muito pequena para lhe fazer, meu caro Pedro
Henry, senão uma indagação, uma constatação a respeito de algo que exaustivamente ouvimos de outras
testemunhas e também de V.Exa.
Quero perguntar de maneira objetiva se, em
qualquer momento dessas reuniões políticas com
vários partidos, e especiﬁcamente sobre essa reportagem em que Roberto Jefferson alegou que V.Exa. e os
Deputados Pedro Corrêa, Carlos Rodrigues e Valdemar
Costa Neto teriam se reunido com o Deputado José
Múcio, Líder do PTB, e feito uma proposta a ele acerca
do mensalão. Esse é o primeiro questionamento.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Meu nobre
Deputado Edmar Moreira, ﬁco imaginando V.Exa. sentado neste plenário ao lado daquele cartaz aﬁxado ali
na parede em que diz “Proibido fumar”, e V.Exa., que é
um admirável depreciador do bom fumo, de uma palha
mineira, que freqüente, mesmo depois de ter deixado o
nosso partido, me dava o privilégio de compartilhar da
sua convivência lá na Liderança do partido, do PP, onde
diversas vezes nós nos encontramos e conversamos
longamente. Quero dizer a V.Exa. aqui publicamente
nesta Comissão: V.Exa. está fazendo uma falta muito
grande no PP. Se desejar voltar, terei a honra e o privilégio de estender o tapete vermelho para que V.Exa.
esteja em nosso partido, porque homens como V.Exa.
nos engrandece muito, sem dúvida nenhuma. Eu acho
que a inquirição de V.Exa., Deputado Edmar, dada à
nossa amizade, ao nosso companheirismo, ao nosso
respeito mútuo, ﬁca até um pouco um jogo combinado,
e esse jogo combinado às vezes pode até não soar
bem. Quero dizer a V.Exa. que já neguei aqui, em outra
oportunidade, e hoje neste momento ratiﬁco: não houve
tal reunião, nem pressão ao Deputado José Múcio, se
foi isso a que V. Exa. quis se referir.
E , neste momento aqui, ratiﬁco: não houve tal
reunião nem pressão ao Deputado José Múcio, se foi
isso a que V.Exa. quis se referir. Isso nunca existiu. Ali-
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ás, quem negou a existência dessa reunião foi o próprio Deputado Valdemar Costa Neto, o próprio Deputado Bispo Rodrigues, e eu o faço peremptoriamente.
Então, esse assunto, Deputado Edmar... Eu acho que
está muito claro para os membros do Conselho que
essa reunião só existiu na cabeça do Deputado Roberto Jefferson.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Apenas
para complementar essa pergunta, Sr. Deputado Pedro Henry: nessa reunião especiﬁcada pelo Deputado
Roberto Jefferson, na residência do Deputado Valdemar Costa Neto – aliás, sede oﬁcial do Partido Liberal,
onde realizamos nossas reuniões –, quando se tratou
hipoteticamente desse assunto mensalão, segundo
alegações do Deputado Roberto Jefferson, a ex-mulher de Valdemar Costa Neto, Dona Maria Christina,
estava presente à reunião?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, nós
ﬁzemos, se não me trai a memória... Acho que ﬁzemos
duas reuniões na casa do Valdemar, se não me trai a
memória. O objetivo dessa reunião era um só: era o
de discutir a reforma política. Por isso estavam lá os
Presidentes do PL; do PP, o meu partido, e do PTB. E
estavam os líderes desses partidos porque nós queríamos nos unir e levamos inclusive... Saímos da casa
do Valdemar Costa Neto decididos, se não me falha a
memória, novamente, Roberto Jefferson e José Múcio, se não me falha a memória, levariam o recado ao
Governo, à Casa Civil, mais especiﬁcamente, de que
nós não aceitaríamos fazer a reforma nos moldes como
ela estava desenhada. E que nós estávamos dizendo
ao Governo, até sob pena de ruptura, que não impusesse isso ao Congresso na força, na marra, porque
nós não aceitávamos. Então, o tratamento, a tratativa
que foi feita nessas duas reuniões foi exclusiva sobre
reforma política. Não houve outra tratativa. Não me
lembro de ter visto a Dona...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Maria
Christina.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – ...Maria
Christina na residência, quanto mais na reunião. Não
me lembro disso. Na reunião digo com certeza; do almoço, ela não participou. Agora, se ela estava na residência ou não estava... A memória hoje me trai, eu
não me lembro de tê-la cumprimentado. Porque nós
entramos por uma entradinha lateral que tinha na residência e já entramos na sala onde foi servido o jantar...
o almoço. E os funcionários do Deputado Valdemar
ﬁzeram a mesa, nós sentamos e comemos. E eu não
me lembro de ter visto a esposa dele. Não sei nem se
ela estava na residência.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu estou satisfeito com sua resposta.
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E, para encerrar, Sr. Presidente, Sr. Relator, eu
quero dizer que realmente nós temos que ter a convicção hoje, senão a certeza, de que esta Casa foi
atingida com um golpe mortal. Esta Casa, como um
todo, foi atingida, e nós temos que levar isso às últimas conseqüências. Ontem... na madrugada de hoje,
houve um Deputado – eu não vou falar o nome dele
porque S.Exa. não está presente – que ofendeu a todo
o Plenário. Nós não podemos admitir isso aqui. O Brasil está nos vendo. Ontem, estava vendo através da
televisão. A nossa família está nos assistindo. Como
é que um cidadão chama todos de ladrão, Sr. Relator? Estou entrando com uma representação, hoje, à
Mesa da Câmara, e as minhas testemunhas são os
486 Deputados e Deputadas que se encontravam em
plenário. Eu não chamo essa indignação só para mim,
mas tenho certeza que todos e todas que se encontravam em plenário estão absolutamente indignados. Não
podemos, Sr. Relator, mais uma vez, sermos jogados
numa vala comum.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Permitame, nobre Colega, dizer que entendo que é dever de
ofício do Presidente da Casa tomar a iniciativa contra
a atitude do Parlamentar, que todo mundo sabe, porque todo mundo viu, que foi o Deputado Pompeo de
Mattos, com quem tenho as melhores relações, mas
S.Exa. cometeu uma falta que merece reparação.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – É dever
do Presidente, mas subsidiariamente nada impede que
nós o façamos. E eu vou fazê-lo. Vou fazê-lo.
Mas, Sr. Presidente, encerrando minha intervenção, quero, mais uma vez, dizer da seriedade... E, para
mim, meu caro Pedro Henry, você absolutamente é um
homem acima de qualquer suspeita no tocante a esse
episódio. Com certeza, eu assino embaixo de tudo
aquilo que você disse e declarou hoje, neste Conselho de Ética. E, absolutamente, não é... Você fez uma
menção aí, em tom de brincadeira... Não há absolutamente nada combinado. Eu não faço absolutamente
nada combinado com ninguém. Não faço. Então, é um
jogo aberto, é uma conversa aberta, é olho no olho. E
a minha atitude com V.Exa. e com o seu partido, o PP,
não poderia absolutamente ser diferente.
Obrigado, Sr. Presidente; obrigado, Pedro Henry;
obrigado, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Obrigado,
Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Obrigado, Sr. Deputado.
Suspendo os trabalhos por três minutos, por
questão de necessidade.
(É suspensa a reunião.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Estão reabertos os trabalhos.
Concedo a palavra ao Deputado José Carlos
Araújo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr.
Presidente dos trabalhos no dia de hoje, Deputado Orlando Fantazzini; nobre Relator deste Conselho Ética,
Deputado Jairo Carneiro; Deputado Pedro Henry, Sras.
e Srs. Deputados, senhores da imprensa.
Ouvi hoje aqui um relato, durante mais ou menos
quatro horas, e muitas coisas me deixaram impressionado. O Deputado Pedro Henry, que eu não conhecia, a
não ser de passagem – ontem casualmente o encontrei
no gabinete do Presidente da Casa e conversei com
ele por dois ou três minutos, eu não tinha nenhuma
convivência com ele – mas hoje assisti a um relato
equilibrado e que foi muito elucidativo.
O Deputado Pedro Henry fez o relato de uma
parte que, confesso, quando no dia do grande teatro,
aquela grande encenação do primeiro dia, em que o
representado compareceu a esta Casa, antes tínhamos no partido – no qual eu era recém-chegado – e
minha opinião é que o Presidente do partido é um Líder e deveria ter estado aqui naquele dia. Digo isso...
E agora tomei talvez coragem de colocar isso aqui claramente, porque um ator, apenas um, o grande ator,
se preparou por 15, 20 ou 30 dias, sei lá por quantos
dias, cantou obras líricas para que todo o Brasil ouvisse, preparou a opinião pública para o que iria falar, e
nós, coadjuvantes naquele grande teatro, não estávamos preparados nem decoramos nosso papel. Viemos
aqui pensando que o relato daquele dia ia ser como o
de hoje, uma pergunta e o representado, aí sentado,
faria sua explanação, normalmente, como foi feito por
todos que aqui passaram, sem encenação, sem teatro, e nós perguntaríamos e ele responderia, e aí nós
ﬁcaríamos satisfeitos.
A surpresa foi muito grande por tudo aquilo que
aconteceu e pegou todos de surpresa. Logicamente,
depois daquele dia, as pessoas começaram a entender e a ver e têm vindo aqui os citados depor e fazem
da maneira como o Deputado Pedro Henry fez aqui.
O Deputado Pedro Henry foi realmente – nessa parte, Deputado, em que mais me pego – é que o senhor
realmente chegou ao ponto vital. As coisas, adredemente preparadas, ensaiadas, ﬂuíram para a opinião
pública como se verdades fossem, atacando esta Casa,
atacando a todos nós, Parlamentares, aqueles que
mudaram de partido lá atrás – e até eu que mudei há
apenas 40 dias e vejo aqui, por exemplo, o Júlio Delgado, que esteve aqui e deixou o partido, e que agora
está sujeito... o Líder, o Vice-Líder, o Presidente do
partido ﬁcam acanhados, inibidos de convidar para o
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seu partido, para que não pensem que estão apresentando qualquer atrativo que não seja político, que eu
acho válido, e V.Exa. foi muito correto quando colocou
aqui as coisas como elas são na política.
Não há nenhum inocente, aqui não é uma casa
de freiras nem de padres; nós somos todos políticos e
sabemos como essas coisas acontecem, existem os
bons e os maus, existem os maus Deputados e está
na hora, Sr. Presidente, de esta Casa fazer uma limpeza dos maus. A opinião pública exige isso, e esse
Conselho de Ética tem um papel importante. Agora, o
que temos visto aqui é que as coisas estão se afastando do motivo maior, que é estar aqui para julgar o
representado, se cometeu ou não cometeu... foi falta
de ética ou não foi?
Ele feriu o Conselho de Ética desta Casa ou
não feriu? Então, não estamos ... O Deputado Edmar
Moreira colocou muito bem, e nós não podemos nos
afastar. Aí eu vou perguntar ao Deputado Pedro Henry: o PTB, V.Exa. disse que dois Deputados do seu
partido foram para o PTB, aliás, dois do PTB para o
PP, e quatro do PP foram para o PTB. Na sua opinião,
qual foi o atrativo que o Líder do PTB ou o Presidente do PTB ofereceu a esses quatro Deputados do PP
para irem para o PTB, ainda na gestão do Deputado
Roberto Jefferson?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ilustre
Deputado José Carlos Araújo, obrigado pelas palavras
carinhosas que V.Exa. manifestou no início, mas eu quero dizer a V.Exa. o seguinte: eu não acredito em oferta
de interesse pessoal que não seja interesse político
que possa ter sido feita não pelo Deputado Roberto
Jefferson, por qualquer partido político aqui. Ninguém
é menino, todo mundo sabe a diﬁculdade que é para se
conquistar um mandato eletivo e sabe que o posicionamento correto do ponto de vista político é muito mais
importante do que qualquer quantia, do que qualquer
benefício pessoal que ele possa ter, porque aqueles
que pensam de maneira absolutamente equivocada
que eleição se faz só com dinheiro está redondamente
enganado. A sociedade brasileira cada vez mais vem
depurando a inﬂuência do poder aquisitivo, do capital,
nas deﬁnições políticas. Isso está ﬁcando patente e
assim o é que às vezes algumas eleições, tidas como
certas, certeiras, hegemônicas, porque detêm grande
patrimônio econômico, acabam se frustrando. Então,
nessa prática eu não acredito. Os quatro Deputados que
deixaram o PP e que foram ao PTB continuam meus
amigos, um deles voltou agora para o PP, o Deputado
Jair Bolsonaro, ele tinha saído – perdoem-me por mencionar o seu nome, porque ele não está aqui, acho que
isso não é elegante – mas ele saiu do PP e foi para o
PTB, depois ele acabou passando para o PFL e agora
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retornou ao PP. Isso é absolutamente normal. O Deputado Marcus Vicente, do Espírito Santo, está no PTB,
uma ﬁgura maravilhosa, um homem que tenho admiração de tê-lo como amigo, que, no entanto, está no
PTB. Nem por isso eu o desqualiﬁco ou eu acho que
ele é interesseiro ou menor do que ele era dentro do
PP. O Deputado Dr. Antonio Joaquim, que é médico de
formação como eu, do Maranhão, vinculado ao grupo
do Governador – e o Governador tomou a decisão de
se ﬁliar ao PTB ele acompanhou essa ﬁliação. Por isso
eu vou fazer crítica a esses homens, a essas pessoas?
Não, Deputado José Carlos Araújo, infelizmente o senhor não vai ouvir de mim nenhuma dúvida quanto à
seriedade desses Parlamentares que deixaram o PP
e migraram para outro partido, quer seja para o PTB,
quer seja para os outros, todos os 18 que deixaram o
partido. Não levanto dúvida sobre nenhum deles não.
Eu acho que tiveram suas razões; são razões de foro
político, acredito, tenho conﬁança nisso. Como também
não posso aceitar, Deputado José Carlos Araújo, que
se coloque suspeição sobre aqueles que vieram para
o meu partido. Vieram porque estavam se sentido mais
à vontade aqui dentro, se sentindo mais confortável politicamente. Então, eu acho que é um equívoco pensar
que a mudança, a alteração partidária esteja vinculada
a interesse pecuniário. Eu vou dizer a V.Exa. um fato
que não disse no início, faltou oportunidade, talvez. Eu
era do PPS – eu estava falando essa história e acabei
me esquecendo, peço desculpas a vocês, mas essas
coisas acho importante registrar – o único mantenedor
de cargo eletivo, tive que sair do PPS, como Vice-Prefeito da minha cidade, me ﬁliar ao PDT para me candidatar, me candidatei e ﬁquei na condição de primeiro
suplente. Aí houve um problema de natureza política
no meu Estado. Arrumei uma encrenca danada dentro
da equipe de Governo, da qual eu fazia parte. Era Governador o Dante de Oliveira que se elegeu pelo PDT
no meu Estado, em 1994, e eu junto, como suplente,
fazia parte do Governo e encrenquei, briguei. Briguei
e falei: eu não posso ﬁcar mais, não tenho como ﬁcar
aqui dentro. E briguei no meu Município, com o Prefeito
da cidade, que também era do meu partido e não dava
certo a nossa convivência, tive que mudar de partido. Saí, fui para o PSDB, que era o partido dentro da
aliança do Governador Dante de Oliveira. Vim para cá,
tive oportunidade, na seqüência, de assumir o mandato. Vim para cá e trabalhei pelo PSDB, tratando todo
mundo com naturalidade, com respeito aqui dentro.
Até me lembro que, antes mesmo de eu tomar posse,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso teve um almoço com a bancada. Fui convidado para fazer parte,
estava na iminência de tomar posse, não conhecia um
Deputado do PSDB, fui conhecer naquela reunião. E
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ﬁz aqui, durante esses dois mandatos do Presidente
Fernando Henrique, uma amizade muito grande. O
que aconteceu, para minha surpresa? O Governador
Dante de Oliveira briga com o ex-Presidente Brizola,
do PDT. Aí criou um desconforto, o próprio Dante não
tinha mais como ﬁcar dentro do PDT, ia ser cassado.
Eu chego a dar risada porque olha a ironia do destino, como é que as coisas acontecem. Ia ser expulso
do PDT pelo Brizola por causa de uma postura, uma
declaração que ele havia feito de apoio ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso na época. Ele ia ser expulso do PDT. Aí o Dante teve que sair do PDT. Para
onde ele vem? Justamente para o PSDB, que eu estava. Eu falei: eu não posso mais ﬁcar aqui, não tem
jeito de ﬁcar. Eu ﬁco asﬁxiado, porque não está dando
certo a relação. Eu tive que procurar um novo partido.
Aí os Deputados Francisco Dornelles e Benedito Domingos me receberam: Não, vem para cá, assume o
partido no Estado, o partido está acéfalo, venha trabalhar. Não houve nenhuma proposta ﬁnanceira para eu
ir para o PP. Eu fui. E hoje falo, Deputado José Carlos
Araújo, com orgulho, o PP no meu Estado é um dos
maiores partidos políticos. Elegemos vários Prefeitos,
tive um índice de aproveitamento bastante grande nessa última eleição. Temos vários Vereadores. Somos a
segunda maior bancada na Assembléia Legislativa no
Estado, estamos como muita força. Isso tudo fruto de
um trabalho de construção. Então, eu acho que julgar
que as transferências partidárias possam estar intermediadas por questões pecuniárias é uma ofensa ao
Parlamento, é uma ofensa na relação política do diaa-dia do nosso cotidiano. Por isso é que eu deploro
e nego veementemente qualquer participação do PP
nesse sentido.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Eu
concordo com V.Exa., até porque eu acabei de trocar
de partido e foi por questão política no meu Estado.
Portanto, Deputado, eu quero perguntar, então, a que
o senhor atribui a esses boatos que correm aqui, que
o senhor e o Presidente do seu partido eram os homens que distribuíam o mensalão no seu partido? A
que o senhor atribui esses boatos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu acho que
eu já falei isso aqui, Deputado José Carlos Araújo...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– V.Exa. falou que não recebeu. Mas, e o boato?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pois é,
eu vou repetir. Acho que estou sendo, acho, porque é
“achismo”, é o campo do acho, não tenho outra forma
de explicar isso, acho que estou sendo envolvido nisso
porque ocupava uma posição de visibilidade dentro do
partido. Eu era Líder do partido, então, acabei sendo
inserido nisso. Assim como foi o Deputado Valdemar
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Costa Neto, que era o Presidente; assim como foi o
Deputado Sandro Mabel, que é o Líder; assim como
foi o Deputado José Janene, que é o Líder agora;
como o Deputado Pedro Corrêa, Presidente Nacional
do Partido, foi feito esse envolvimento. E seríamos
inocentes demais aqui se não admitíssemos que, de
certa forma, embora ainda velada, havia uma certa
disputa de espaço aqui entre PL, PTB e PP, que eram
os partidos intermediários. E se V.Exa. pensar de forma ideológica, bastante parecidos, partidos de centro,
com alguma tendência à direita, embora a deﬁnição
do Partido Progressista seja iminentemente de centro.
Mas, a gente sabe que no exercício prático do poder
há uma tendência voltada à direita, centro-direita, eu
poderia classiﬁcar isso. E esse partidos têm um perﬁl
parecido e semelhante. Em função disso, era natural
que houvesse uma disputa entre os três. E eu acho que
foi exatamente aí, nesse show pirotécnico patrocinado pelo Deputado Roberto Jefferson, que ele acabou
usando dessa oportunidade para puxar para o centro
dessa discussão os dois partidos, o PL e o PP. Digo
mais do que isso ainda, usou isso como uma estratégia fria, fria, matematicamente calculada. Se V.Exa.
tiver a paciência de pegar a ﬁta do seu depoimento, do
depoimento do representado aqui nesta Comissão, e
começar a analisar, você vai ver que sempre ele salvaguarda partidos e segmentos partidários que sejam
suﬁcientes para isentá-lo em um processo de votação
lá no plenário, de cassação. Ele separa um pedaço do
PT, elogia esse pedaço do PT; ele separa e isenta o
PMDB, o PSDB e o PFL. E se V.Exa. ﬁzer a conta dessa separação que ele imprimia nas suas declarações
generalísticas, vai perceber com clareza e nitidez que,
matematicamente, esse artista não tem só o dom do
convencimento artístico, ele tem mais do que isso, ele
tem um dom matemático fantástico, porque calculou e
premeditou isso com muita profecia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Deputado Pedro Henry, eu queria saber, o senhor
participou de várias reuniões com Lideranças do PL,
do PTB, do PP, V.Exa. representando como Líder, como
Presidente do partido, quantas dessas foram tratadas de
recursos ﬁnanceiros para os membros do partido?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nenhuma,
Deputado. Nunca participei de reunião que tratasse
desse assunto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– E com os Deputados Valdemar Costa Neto e Sandro Mabel juntos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Menos
ainda. Nem individualmente nem em conjunto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Nunca trataram desse assunto?
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Nunca houve nenhuma proposta?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – E
o que o senhor sabe a respeito desses 4 milhões que
foram dados ao... supostamente entregues ao Deputado Roberto Jefferson?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Só o que foi
publicado na imprensa, Deputado José Carlos Araújo.
Nada mais além disso. Só ouvi isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Deputado Pedro Henry, eu me dou por satisfeito. O
senhor aqui, sem nenhum show pirotécnico, sem nenhuma... Queria até fazer uma outra pergunta, o senhor estudou teatro?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – (Risos.)
Não, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – A
pergunta é pertinente, se estudou teatro. Não, porque,
o outro, pelo que soube, estudou teatro um tempo e
está estudando para tenor agora.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, Deputado José Carlos Araújo, o que eu posso dizer para
V.Exa. é o seguinte: a minha origem é italiana. Se
V.Exa. amarrar a minha mão e abaixar o volume da
minha voz eu não consigo conversar. Então, às vezes,
eu me desculpo...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Mas daria um bom tenor.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – (Risos.)
Também não tenho essas qualidades.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr.
Presidente, Sr. Relator, eu me dou por satisfeito. Realmente o depoimento do Deputado Roberto Jefferson,
como foi o do Deputado José Múcio Monteiro ontem,
foi realmente seguro, tranqüilo...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
falou Deputado Roberto Jefferson.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Desculpe-me, desculpe-me, Deputado Pedro Henry. É por isso que, cada vez mais, eu admiro o nobre
Relator..
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Impecável.
Ele não deixa passar uma.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Às vezes a gente troca, às vezes trocar... Na nossa
terra, minha e do Relator, dizem: Mate o homem, mas
não troque o nome. Então, o Deputado Pedro Henry, o
Deputado José Múcio Monteiro realmente ﬁzeram um
depoimento seguro, que foi muito esclarecedor.
Então, este Conselho realmente terá um grande
trabalho. Porque, o que está colocado aqui é a pala-
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vra de cada um dos Srs. Deputados. E aí precisamos
saber, nobre Relator, Sr. Presidente, o que vai valer é
a verdade de um contra a verdade de tantos que aqui
têm passado e têm aﬁrmado. Esse que é o dilema que
nós vamos nos encontrar. Vai prevalecer aqui apenas,
na verdade, um que veio acusar e dizer tantas coisas,
só porque treinou e fez aqui uma grande encenação.
E os outros vieram aqui de uma forma espontânea,
tranqüila colocar. Isso que nós temos que ver como
vamos nos comportar, Deputado Pedro Henry.
Esse é o grande problema que, eu tenho certeza,
pela seriedade, competência, que eu não me canso de
dizer, do Relator, Deputado Jairo Carneiro, que aprendi
a admirar, eu era menino e já o admirava, então, eu
realmente ﬁco...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Aí o senhor
tem que esclarecer.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor acredita no sobrenatural.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Fico feliz, tranqüilo, porque, realmente, a competência
e a seriedade do Relator não deixam dúvida de que
esse será um julgamento, não um julgamento, mas que
será tomada uma decisão justa. Porque nós vamos
aqui, os companheiros do Conselho, apenas fazer um
relatório para mandar para a Mesa Diretora para abrir
o processo ou não dos Srs. Deputados. Portanto, eu
ﬁco feliz em ouvir aqui, passar esta manhã aqui com
o depoimento do Deputado Pedro Henry.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Obrigado. Certamente o Deputado José Carlos Araújo admirava o Deputado Jairo Carneiro pela posição
que ocupava lá nos Babas, na Praia de Itapuã, como
centroavante no time do qual o senhor era beque. Portanto, foram meninos juntos. (Risos.)
Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar o nosso Deputado Pedro
Henry, que, citado, se prontiﬁcou a vir a este Conselho
prestar os esclarecimentos que o Conselho entendesse necessários. Obviamente cumprimentar o nosso
Relator, que a cada dia se aprimora e pouco deixa
que nós membros aqui possamos apresentar como
questionamentos. Eu acho isso extremamente positivo
e salutar, demonstra o grande interesse e a atenção
que o Relator tem dado a este caso.
Mas, Deputado Pedro Henry, eu queria, antes de
fazer qualquer pergunta, dizer que eu e o Deputado
Chico Alencar somos do bloco de esquerda dentro do
Partido dos Trabalhadores. Um bloco chamado às vezes
de dissidência, chamados de rebeldes, chamados de
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tantas outras coisas. Mas, nós temos uma visão que
destoa um pouco da visão da grande maioria da nossa bancada. E temos a opinião e a convicção de que
estamos aqui também à busca da verdade.
Estou dizendo isso porque uma das primeiras
coisas que nós ﬁzemos, quando o Presidente Lula fez
menção na abertura daquele Congresso de combate
à corrupção, foi elaborar uma carta em apoio integral
ao Presidente Lula no sentido de fazer o choque ético, cortar na própria carne e não deixar pedra sobre
pedra. Entendemos que todos nós temos de ter esse
comportamento aqui. E, obviamente, às vezes, algumas pessoas...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Presidente, só fazendo uma ressalva. Nós também,
que não somos do grupo que ele fala dentro do partido, também queremos a ética, a democracia, e que a
verdade seja apurada. Caso contrário, ﬁca parecendo
que só ele quer a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Tem razão. Aliás, a expectativa é que a maioria desta
Casa tenha compromisso com a moralidade pública.
Essa é uma expectativa.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Só
estou fazendo menção, porque fomos nós que ﬁzemos aquela carta e a fomos protocolar junto ao Palácio. Obviamente, às vezes, o nosso comportamento
incomoda. Algumas pessoas reclamam tanto do meu
comportamento como do comportamento do Deputado Chico Alencar, de que somos muito agressivos
ou muito duros na hora de fazer os questionamentos.
Mas o fazemos porque, de fato, estamos objetivando
a busca estrita da verdade, pois acreditamos que isso
é que vai ajudar a esclarecer a sociedade, a resgatar
o Parlamento.
Lamentavelmente, hoje, diante de todos esses
fatos – e aí concordo com o grande espetáculo que
foi promovido pelo denunciado e teve a oportunidade
de fazer aquele grande espetáculo, que vejo de forma
lamentável. As pessoas quando, de fato, estão com a
seriedade, comparecem e fazem as suas denúncias
sem espetacularizar. Digo sem espetacularizar porque
coordeno também na Câmara dos Deputados uma
campanha contra a baixaria na televisão. E uma das
coisas que me deixa muito entristecido é a espetacularização da violência, da degradação do ser humano, de você pegar um fato e tentar transformá-lo num
grande espetáculo.
Feita essa explanação, quero dizer que, como já
por outros foi dito, temos o objetivo claro que é investigar o Deputado denunciado. A presença de V.Exa.
tenho não pelo fato de que tenha sido mencionado,
mas foi mencionado na condição de que poderia sa-
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ber de algo que o Deputado Roberto Jefferson... Vejo
que S.Exa. desenhou uma certa estratégia de sair
dialogando com algumas pessoas e se referindo ao
mensalão. Dessa forma, todas as pessoas com quem
ele falou não tinham como negar.
Ele disse ao Ministro Miro Teixeira, ao Ministro
Ciro Gomes e assim por diante. E todos que vieram
aqui nunca ouviram dizer sobre o mensalão, a não ser
da boca do Deputado Roberto Jefferson. Isso é curioso.
Quer dizer, ninguém ouviu dizer sobre o mensalão, a
não ser pela boca do próprio Deputado Roberto Jefferson. Poderiam até dizer outras pessoas que ouviram
comentários também de fulano de tal, mas todos são
categóricos: “Ouvi falar, mas quem falou para mim foi o
Deputado Roberto Jefferson”. Ele praticamente montou
um cenário. Ele escreveu a peça ou o drama, para mim
de forma até premeditada, para poder, no momento
oportuno, deﬂagrar o grande espetáculo.
Além disso, V.Exa. já negou tudo de forma categórica, com muita serenidade, com muita tranqüilidade.
Isso, obviamente, como outros que já estiveram aqui,
têm deixado claro de que não tinham conhecimento,
não ouviram, não participaram de nenhuma conversa
nesse sentido.
V.Exa. fez a aﬁrmação de que nunca fez uma proposta ﬁnanceira a ninguém. O Deputado Chico Alencar
fez menção a V.Exa. sobre a matéria do Estadão: “se
não ﬁzesse, eu faria”. Isso, até para dar oportunidade
a V.Exa. de também poder responder sobre esses fatos, porque como mesmo disse V.Exa. foi meia página
de jornal para fazer acusações daquela natureza. Mais
uma vez V.Exa. foi categórico em aﬁrmar, sem titubear,
de que em momento algum aquele episódio ocorreu e
que aqueles fatos não eram verídicos. Isso me deixou
dois questionamentos. Quando V.Exa. respondeu sobre a questão das migrações de um partido ao outro, e
mostrou até para nós essa tabela que apresentou em
seu notebook, V.Exa. disse – e eu compreendi talvez
como uma insinuação ou uma interrogação –, que o
PP não cresceu nos moldes ou da forma que o Deputado Roberto Jefferson aﬁrmara, e respondeu assim:
a nós, a aﬁrmativa de que o crescimento do partido
foi por meio de cooptação ﬁnanceira não se aplica”.
Quando V.Exa. diz que a nós não se aplica, pode se
aplicar a algum outro partido?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, Deputado Orlando, não foi essa a minha intenção em dizêlo quando coloquei dessa forma. Tenho por princípio
não sustentar – não tive o privilégio como V.Exa. de ter
formação jurídica, minha formação não é essa –, mas
tenho por princípio não sustentar acusação alguma que
não possa comprovar. Quando usei esse termo, usei-o
exatamente no sentido de defender o Partido Progres-
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sista, a qual eu sei que essa prática não foi aplicada.
Os outros que façam a sua defesa. Então, não quis estender isso aos demais, porque não tenho delegação
dos outros para dizê-lo, e não quis aﬁrmar aquilo que
não posso provar. Se algum ou outro partido utilizou
desse expediente, não tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Obrigado. A outra indagação, e que já foi perguntado
várias vezes, por que o Deputado Roberto Jefferson
teria envolvido V.Exa., o seu partido? Obviamente,
como disse V.Exa., só pode dizer dentro do “achismo”,
uma vez que só o Deputado Roberto Jefferson poderia
responder, mas V.Exa. também disse que o Deputado
Roberto Jefferson havia dito que o que motivou a denúncia é a questão do civismo ou interesses contrariados. Poderia ser um dos interesses contrariados a
diretoria de FURNAS, que hoje, novamente, o Deputado Roberto Jefferson, numa entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, disse que não conseguiu ter a diretoria
de FURNAS em razão que o PP é quem impossibilitou que isso ocorresse? Seria também um interesse
contrariado, uma vez que não conseguiu a colocação
pretendida e que o próprio Ministro, ou o então Ministro José Dirceu, conforme está relatado no jornal, diz
que não, porque o PP estava fazendo pé ﬁrme para
manter o atual diretor. Seria um interesse contrariado,
uma mágoa, e que, não tendo conseguido o seu intento, passou a descarregar sobre o PP, até mesmo em
V.Exa. ilações no sentido de envolvê-los, por não ter
conseguido o objetivo de obter a diretoria?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Orlando Fantazzini, acho que a sua pergunta, embora pertinente ao dilema que está sendo tratado, seria
leviano se a respondesse de maneira aﬁrmativa. Não
tenho comprovação disso. Eu desconheço as ambições
formais do Deputado Roberto Jefferson. Não quero aqui
fazer ilações que não posso sustentá-las em qualquer
lugar. Entretanto, se V.Exa. insistir na pergunta, poderia tentar responder a V.Exa. de uma forma um pouco
diferente sobre esse assunto. Quando coloquei o ponto
de interrogação, porque eu mesmo me ﬁz isso a algum tempo atrás, qual é o sentido da motivação de o
Deputado Roberto Jefferson fazer isso? Será que ele
está movido pelo sentimento patriótico ou será que ele
está com interesses contrariados? Aí, comecei a fazer
uma série de correlações para tentar entender esse
assunto, para tentar explicar a mim mesmo, e não ao
público, não de maneira pública como estamos aqui
hoje, mas de maneira do meu íntimo, do meu fórum
pessoal de reﬂexão. Comecei a tentar fazer essa reﬂexão e cheguei a algumas conclusões. Essas conclusões foram correlações para tentar justiﬁcar a motivação. Fiz a correlação primeiro com o tempo. Quando
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foram feitas as denúncias, em que instante elas forma
feitas, para ver se o momento motivou aquilo? Cheguei
à conclusão de que foi no momento em que se fez as
denúncias de corrupção nos Correios, na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Foi nesse momento
que o Deputado Roberto Jefferson tomou a decisão de
fazer essas denúncias. Dessa forma, acredito, fazendo
uma correlação de tempo com a motivação, acredito
que isso possa, por si só, justiﬁcar a conclusão a que
cheguei, no meu íntimo pessoal. E volto a falar: não é
uma aﬁrmação; é uma opinião de foro íntimo e pessoal,
de que ele foi movido a interesse pessoal, para poder
tirar o foco da discussão central, da corrupção que foi
constatada, ﬁlmada, mostrada na imprensa nacional,
para desfocar isso; para tentar, numa estratégia jurídica
bem montada, bem engendrada, colocar mais ingredientes para postergar, arrastar, ampliar, a tal ponto
do envolvimento ser tão grande, enorme, que o melhor
seja falar assim: “Olha, vamos fechar isso tudo numa
grande pizza; não se faz nada para ninguém e ﬁca-se
quieto”. Acho que essa foi a estratégia, essa foi a motivação, das denúncias. Agora, aﬁrmar isso, Deputado
Orlando, seria da minha parte uma irresponsabilidade,
porque eu não tenho como comprovar isso. Isso é uma
conjectura de foro íntimo e pessoal minha. Portanto,
Sr. Relator, peço a V.Exa. que não entenda isso como
uma declaração da minha parte.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, eu agradeço. Inclusive, agradeço a clareza com que o Deputado Pedro Henry respondeu, deixando bem claro que são convicções pessoais e que
ele compartilhou aqui conosco esse seu pensamento,
seu sentimento.
Por isso, mais uma vez, quero reaﬁrmar aqui o
meu apreço a V.Exa...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Obrigado.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – …
principalmente pelo fato de espontaneamente pedir ao
Conselho para ter a oportunidade inclusive de dar a
sua colaboração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Obrigado, Deputado Orlando Fantazzini.
Relator Jairo, antes de passar a palavra para o
senhor, inclusive o último aí, para alegria de todos os
que estão com fome e não têm o privilégio daquela quituteira de mão cheia que o senhor mencionou aqui.
Ainda a respeito dessa rumorosa questão de
FURNAS, a que o Deputado Roberto Jefferson agrega novas denúncias, o senhor tem conhecimento – ou
vivenciou, como Líder do PP – de algum problema
nessa área, de o PTB pleitear alguma diretoria, e o
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PP não querer abrir mão? Houve algum debate nesse
sentido da forma de coalizão de Governo com repartição de cargos?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se esse
debate existiu, se essa pendenga, essa contenda existiu, não foi ao tempo em que eu era Líder, e não tenho
conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Muito obrigado.
Relator, Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Caro
Presidente, Deputado Pedro Henry, nobres colegas,
farei alguns breves comentários, pedindo a compreensão de todos.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Relator, deixe eu ser indelicado fazendo uma interrupção. Eu terei oportunidade de falar após V.Exa., para
um breve... Eu preciso fazer uma retiﬁcação de um
equívoco que eu cometi aqui.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Correto.
Se quiser, pode fazê-lo.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Faço ao
ﬁnal? Eu aqui prestei uma informação. E, durante a paralisação aqui da reunião, eu pude ir ao plenário registrar o meu voto. E fui... Literalmente, puxaram a minha
orelha numa informação que eu dei aqui e que não é
verdadeira. Eu falei aqui que nós tínhamos indicado a
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Isso não
é verdade. O Dr. Paulo Roberto Costa, que ocupa a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, foi indicado
por nós à Presidência da Transportadora Brasileira de
Gás, à TBG, não à Diretoria de Abastecimento. Ele foi
tão eﬁciente na TBG como Presidente daquela subsidiária, que depois houve uma decisão interna, dentro
da PETROBRAS, de guindá-lo à posição de Diretor de
Abastecimento. Nós ﬁzemos a indicação dele para a
Presidência da TBG. E, quando ele saiu da TBG, nós
ﬁcamos sem a Presidência também. (Risos.) Perdemos
o privilégio de poder indicar o Presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E, mesmo assim, V.Exa...
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É só fazer uma retiﬁcação, porque eu informei errado aqui,
Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E, mesmo assim, V.Exa. ﬁcou de encaminhar ao Conselho a
relação dos nomes indicados para os cargos na estrutura federal.
Bom, então, após os comentários que eu ﬁzer,
tem uma última indagação de V.Exa. Também pedirei a
compreensão, para já apresentar alguns requerimentos que trouxe e fazer a leitura de um ofício de retiﬁ-

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

cação, que recebi do Estado de Goiás, que foi objeto
da reunião de ontem.
Comentários muito breves. Primeiro, em relação
ao Deputado Fantazzini, apenas para ﬁcarmos ﬁéis aos
registros. Creio que a primeira notícia não terá partido
do Deputado Roberto Jefferson, a respeito do mensalão, mas da matéria publicada na edição do Jornal do
Brasil, de 24, salvo engano, de setembro de 2004.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Conﬂito dele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não sei...
Creio que não. Creio que não há remissão à pessoa
dele naquela matéria, que gerou aquela sindicância,
que foi aberta e logo fechou.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Porque ninguém se apresentou.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim, sim.
Mas, agora, o segundo comentário: a importância de
que nós estejamos aqui num ambiente democrático e
plural, muito diferente de um regime fechado, em que
seguramente pessoas poderiam estar sendo condenadas sem formação da culpa, sem o contraditório,
sem oportunidade do exercício da sua defesa. Isso
seria muito comum, e não faz muito tempo ocorreu
neste País. É importante que a imprensa esteja aqui,
e tudo isso está acontecendo com a visibilidade do
País inteiro.
Nós, como conselheiros e magistrados – e não
estou aqui também como censor, nem conselheiro
dos conselheiros –, temos o mesmo poder, a mesma
prerrogativa, as mesmas condições e poderes iguais.
Mas, até onde for possível, eu creio que é importante
evitarmos a manifestação de juízos a respeito.
Aqui se falou sobre o Deputado Roberto Jefferson, o grande ator, o grande espetáculo. Eu creio que,
independente de ter ele estado na situação de investigado, realmente na tribuna ele é um grande ator. Eu
acho que é reconhecido isso por todos os Pares, sem
avaliação do mérito do seu discurso. Ele é um dos
grandes tribunos, da habilidade que tem da gesticulação, do mise-en-scène, de tantos outros atributos e
recursos que ele utiliza para tentar convencer na defesa das suas teses.
Muito bem. Então, é importante que o indivíduo,
não ele, falando em tese, o menos qualiﬁcado dos
homens, o que seja o maior celerado da humanidade,
tenha também o direito de dizer a verdade, tenha também o direito de dizer que alguém cometeu um delito,
e alguém ser condenado em função do testemunho e
do conjunto de provas, a partir de uma acusação do
maior celerado do mundo.
Todos nós sabemos disso. Não estou ensinando
nada a ninguém. São os cuidados, as cautelas, que
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precisamos ter, para que a gente aqui tenha a presença do Deputado Pedro Henry, que vem, comparece e
desfaz tudo que foi dito pelo Deputado Roberto Jefferson contra a sua pessoa.
E não estou valorando. São registros do que aqui
se passou, nesta reunião. Tudo, toda acusação, toda
denúncia que foi feita contra V.Exa., V.Exa. aqui contesta. Mas isso, que é importante, que é relevante para o
nosso trabalho, não esgota e não elimina a perseguição, a busca, a pesquisa, da verdade, a que temos de
proceder até o ﬁm. E, se aqui ele dissesse que V.Exa.
teria cometido outras faltas não relacionados como o
mensalão, que V.Exa. teria utilizado recursos públicos
para outros ﬁns, não originários de um eventual mensalão, V.Exa. aqui iria exigir deste Conselho, para exercer
a sua defesa, para mostrar a sua inocência, para mostrar a sua honradez, a sua dignidade, a sua decência,
como cidadão, como homem público. E essas portas
estariam abertas, esta tribuna estaria disponível para
V.Exa., para exercer esse seu direito e para restaurar
o seu conceito de dignidade e para, a partir daí, V.Exa.
tomar até iniciativas conta o seu detrator.
Isso com V.Exa. e com qualquer outra testemunha que aqui compareça. Porque, se alguém acusar
qualquer Parlamentar de qualquer cometimento de
falta ou de delito e que compareça aqui porque tenha
sido citado pelo Sr. Roberto Jefferson, pelo Deputado
Roberto Jefferson, mesmo que não esteja o assunto
intimamente relacionado ao mensalão, mas se desgraçadamente se descobrir que o nobre colega em tese
terá cometido comprovadamente a falta, este Conselho não será omisso. Nós teremos de nos reportar à
Mesa da Câmara, encaminhando-lhe o relatório pela
manifestação da maioria, para que tome ciência e adote as providências.
Aqui vamos julgar Roberto Jefferson, mas ninguém estará imune, comparecendo aqui, se houver
cometido qualquer falta na sua vida pública. Teremos
de ser responsáveis para encaminhar para as providências cabíveis, Deputado ou não.
Era o registro que queria fazer com todo o respeito a todos os nobres colegas, com o maior respeito
e apreço ao Deputado Edmar Moreira, que é um Parlamentar padrão nesta Casa. S.Exa. usou uma palavra que, para mim, se pudesse, ele a substituiria por
outra. A palavra “devaneios” para mim não foi muito
adequada. Com todo o respeito a V.Exa., que prima
no uso da lingüística, mas creio que poderia merecer
uma outra referência na sua fala. Não poderia deixar
de fazer esse registro.
A maior importância é que, quando houve o depoimento ou a entrevista, seguida do depoimento do
Deputado Roberto Jefferson, este País explodiu. Por
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um estágio cultural que vivemos, a sensação que houve é de que tudo o que ele disse foi verdadeiro. Era
necessário que desenvolvêssemos esse trabalho com
responsabilidade, a ﬁm de que os próprios órgãos de
imprensa, os proﬁssionais responsáveis que aqui estão fazendo a cobertura possam a cada hora, a cada
momento, a cada dia ir repassando os estágios da evolução, do trabalho, da pesquisa e da verdade. E que as
palavras ditas tenham a sua desdita, e que prossigamos para descobrir as fontes onde estão escondidas
as verdades, a ﬁm de que concluamos o trabalho.
Com isso, iremos amenizar esse impacto na opinião pública do noticiário inicial, que teria mesmo de
provocar pânico na sociedade. Nós, com temperança,
com maturidade, com responsabilidade, vamos construindo esse processo, que é talvez o mais complexo
da história recente desta Casa.
É importante, porque estamos vendo que a opinião pública está sedimentando, reﬂetindo e ponderando sobre os prós e os contras, a partir daí compreendendo o papel de todos e de cada um de nós que
estamos aqui, porque recebemos essa delegação,
essa missão, essa incumbência. Foi importante para
mim, muito oportuno, que pudesse dirigir essas breves palavras.
Faço uma indagação...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Tem a palavra pela ordem o Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Após a
indagação eu falo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A indagação que faço a V.Exa., e um pouco para quebrar
um tanto o ar, o clima que pode ter gerado o meu comentário eventualmente, seria a seguinte: V.Exa. não
enfrentou a passagem de uma indagação quando o
Deputado Roberto Jefferson falou em mensalão e falou
sobre a maçã. É natural que ainda reste um pouco de
expectativa, de curiosidade. Se a maçã não tem nenhuma relação, conexão com algo que seja propina,
não precisa V.Exa. dar nenhuma explicação sobre o
que é maçã. Se se trata de um fruto proibido que está
na sua vida privada, pode reservar; se tem alguma associação com mensalão, com propina, com algo ilícito,
peço que explique.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado
Jairo Carneiro, V.Exa., sem dúvida alguma, neste momento, acaba de complicar muito a minha vida. (Risos.) Se não bastasse as suspeições que já pesam na
sociedade brasileira sobre a minha forma de conduta
colocada pelo representado publicamente quando da
sua entrevista, V.Exa. agora me complica. Tenho certeza de que a minha esposa deve estar me assistindo
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no meu Estado, e ela deve estar ansiosa para ouvir
essa resposta.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Que
V.Exa. não seja absolvido aqui e condenado lá.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – (Risos.)
Mas queria, antes de responder a sua pergunta, fazer
2 comentários que julgo pertinentes. Em primeiro lugar,
quando V.Exa. foi escolhido Relator para esse processo
disciplinar que está em andamento neste Conselho não
foi à toa. São suas habilidades pessoais, a sua postura
e retidão que avalizam para todos nós, Parlamentares,
que a segurança de que esse processo será conduzido com disciplina, com ordenamento e, sobretudo,
com justiça. V.Exa. fez questão de frisar isso aí. E eu
queria começar essa parte, Deputado Jairo, fazendo
um pedido de desculpa a V.Exa., aos membros desta
Comissão e aos membros da imprensa que aqui estão.
O pedido de desculpa se refere talvez à forma pouco
prolixa como a gente se portou aqui hoje, conversando
mais do que deveria ou mais do que pretendia. Eu tenho a impressão que cada ser humano que está aqui
dentro desta sala hoje sabe perfeitamente a angústia
que cada um de nós, e principalmente eu, tem passado
nestes últimos dias. Desde a publicação dessa fatídica
matéria na Folha de S.Paulo, literalmente não tenho
conseguido mais ter aqueles minutos de tranqüilidade,
de reﬂexão, pessoal, íntima, e de lazer até com a própria
família. Em função disso, tenho vivido o meu inferno
pessoal. Quando vi, hoje pela manhã, a oportunidade
de poder extravasar um pouquinho desse sentimento,
dessa angústia, dessa dor profunda, acho que acabei
abusando da oportunidade, acho que acabei falando
demais, demorando demais em algumas coisas que
podiam ser mais objetivas. E peço, por favor, perdão
por esse excesso que deva ter cometido aqui, de ter
falado além da conta ou além do que precisava ser falado. Mas, por favor, enxerguem isso como uma forma
também de extrapolar um pouco desse sentimento,
Deputado Chico, que acaba ﬁcando. Foi armazenado.
Quantos dias fazem que esse problema foi levantado? Tem um mês já praticamente? Então, espero que
vocês entendam a angústia e o inferno pessoal que
cada um de nós está vivendo neste momento. E queria
dizer que tenho plena conﬁança neste Conselho. Sei
que cada um dos Parlamentares que estão aqui vão
buscar incessantemente a verdade para que a gente
possa esclarecer isso à sociedade. Digo mais ainda,
Srs. Parlamentares: julgo ser importantíssimo para a
história do nosso País a decisão que vocês vão tirar,
no ﬁnal de todo esse procedimento, porque o Brasil
não voltará a ser o mesmo, o Congresso não voltará
a ser o mesmo depois dessa decisão. E eu espero
que nós, apesar do momento de crise, do momento
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de diﬁculdade que acabou gerando para todo o País,
de credibilidade na sociedade, de esperança do povo
brasileiro, a gente ainda saiba tirar proveito positivo
desse episódio e possa construir uma realidade futura melhor do que essa que estamos vivendo agora.
Então, estou depositando muita conﬁança neste Conselho e nas pessoas que têm essa responsabilidade.
E falo aqui com absoluta honestidade. Não sei o que
é pior: se é estar aqui na condição de convidado, de
testemunha, ou se é estar aí na condição de membro
deste Conselho para ter de elucidar essa situação e
encontrar saída. Por isso, conﬁo plenamente no seu
trabalho, Deputado Jairo, e de todos os seus pares
aqui nesta Casa e agradeço a forma como me trataram aqui hoje. Já me desculpei pelo excesso. Queria
aproveitar este momento, antes ainda de responder a
sua pergunta, para agradecer à minha família que, de
forma absolutamente unânime, esteve junto comigo
todos esses dias. Peço vênia a esta Comissão para
dizer o sofrimento de esposa, mãe, irmãos, ﬁlhos, que
não desejavam jamais passar por esse dissabor a que
estamos sendo submetidos. O que eu posso dizer é
que o meu testemunho é acompanhado da verdade,
da mais absoluta lealdade que eu possa ter para com
a minha família, para com a minha sociedade. Espero
efetivamente que a gente possa também ter familiarmente, no âmbito da família, um aprendizado positivo
desse episódio e que isso sirva para solidiﬁcar ainda
mais as relações humanas que a gente conserva dentro
da família da gente. Respondendo à pergunta – e não
ﬁz isso por último, Deputado Jairo, para criar suspense
–, efetivamente não sei do que se trata a alusão do
Deputado Roberto Jefferson quando falou sobre essa
questão da maçã. Já fui perguntado sobre isso em diversos locais, não sei do que se trata. Nunca tive conﬁdências no campo pessoal com o Deputado Roberto
Jefferson. Nunca nos extrapolamos além do interesse
dos assuntos legislativos e dos assuntos de fusão partidária e de questões eminentemente políticas. Nunca
tive. Em raríssimas oportunidades, unilateralmente, ele
me conﬁdenciou algumas questões, como que gostava
de tiro ao alvo e coisas nesse sentido, mas nunca além
disso. Nunca tivemos relacionamento social juntos fora
aqui do Congresso Nacional, não mantínhamos uma
relação de amizade. Então, não sei do que trata. Nunca ﬁz conﬁdência de natureza pessoal, porque acho
também que isso é uma coisa que a gente faz com a
família e com os amigos mais íntimos, e eu não tenho
essa relação de amizade com ele. Espero ter respondido a V.Exa. e acho que a pergunta deve ser dirigida
a ele na oportunidade em que isso puder ser feito. No
mais, só posso agradecer a consideração e o respeito
que os amigos aqui nos detiveram.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Obrigado. Só o Deputado Roberto Jefferson, portanto, esclarecerá o mistério da maçã. Se ele tivesse feito
arco e ﬂecha, já dava uma pista para a gente aquela
maçãzinha aqui.
Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, eu me dirijo especialmente ao Sr. Relator. Sr.
Relator, o respeito e a estima que tenho por V.Exa. me
impediriam de qualquer forma de tentar ofendê-lo, mas
quem fala de improviso e não está preparado para tal,
às vezes, comete certos erros.
Então, por favor, vamos substituir “devaneios”
por “reﬂexões”. Desculpa, realmente o termo na hora
foi absolutamente inapropriado, mas, às vezes, sem
que haja dolo ou ofensa. E nós todos o respeitamos.
Então, queria deixar o registro. Isso não passou pela
minha cabeça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Para as reﬂexões ﬁnais (risos), Deputado Jairo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobres colegas, eu trouxe aqui alguns requerimentos.
Eu vou proceder à leitura, depois a Presidência fará
a distribuição.
E, antes disso, a leitura de um ofício que nos
chega às mãos do gabinete da Secretária de Ciência e
Tecnologia de Goiás, ﬁrmado pelo Sr. Marcelo Pereira
Resende, Secretário de Gabinete, o mesmo cidadão
que subscreveu um documento que eu li ontem na
nossa reunião. Dirigido a esta Relatoria, diz:
“Esclareço que, por erro de digitação,
houve inversão no número de telefone informado anteriormente. Retiﬁco que o correto é
(61) 4111440”.
Creio que a graﬁa teria saído 4014.
“Respeitosamente, Marcelo Pereira Resende”.
Leio os requerimentos.
“Requer a acareação de testemunhas
no processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o
Deputado Roberto Jefferson.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos termos do art. 14, inciso IV, do Código de Ética e
Decoro Parlamentar, c/c com art. 11, do Regulamento, a acareação dos Deputados Professora Raquel Teixeira e Sandro Mabel, para
instrução do Processo nº 01/2005, instaurado
contra o Deputado Roberto Jefferson.
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29 de junho de 2005. – Jairo Carneiro,
Relator”.

E digo, creio que sem incorrer em erro, que ele participou comigo dessa listagem de nomes.

Ambos já se prontiﬁcaram a realizar a acarea-

“Requer a oitiva de testemunhas no processo disciplinar instaurado pelo Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar contra o Deputado
Roberto Jefferson.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. nos termos do art. 14, inciso IV, do Código de Ética
e Decoro Parlamentar, c/c com o artigo do
Regulamento a oitiva das seguintes testemunhas para a instrução do Processo nº 01/2005,
instaurado contra o Deputado Roberto Jefferson: Delúbio Soares, Sílvio Pereira, Emerson
Palmieri, José Genoino, Marcos Valério Fernandes de Souza, Walfrido Mares Guia, Simone de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos e
Marcelo Sereno.
30 de junho de 2005. – Jairo Carneiro,
Relator”.

ção.
“Requer encaminhamento à Mesa da Câmara dos Deputados de solicitação de quebra
de sigilo telefônico e ﬁscal.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., ouvido
o Conselho, nos termos do art. 14, inciso IV,
do Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c
os arts. 11 e 14, do Regulamento, encaminhamento à Mesa da Câmara dos Deputados de
solicitação anexa de quebra de sigilo telefônico
e ﬁscal das empresas SMP&B Comunicação
e DNA Propaganda e do Sr. Marcos Valério
Fernandes de Souza, necessária à instrução
do Processo nº 01/05, instaurado contra o
Deputado Roberto Jefferson.
30 de junho de 2005. – Jairo Carneiro,
Relator”.
Não será apreciado agora, estou apenas apresentando os requerimentos.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, uma questão de ordem. Isso não é para apreciação nem votação?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora
não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Para conhecimento.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Desculpa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Outro
requerimento:
“Requer encaminhamento à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitação de quebra
de sigilo bancário.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., ouvido
o Conselho, nos termos do art. 14, inciso IV,
do Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c
os arts. 11 e 14, do Regulamento, encaminhamento à Mesa da Câmara dos Deputados de
solicitação anexa de quebra de sigilo bancário
das empresas SMP&B Comunicação e DNA
Propaganda, necessária à instrução do Processo nº 01/05, instaurado contra o Deputado
Roberto Jefferson.
30 de junho de 2005. – Jairo Carneiro,
Relator”.
E, por último, o requerimento que eu espero mereça o consenso de todos. Troquei idéias com o Presidente Ricardo Izar sobre este e sobre o da acareação.

Além desses nomes, nós temos de ouvir as 4
testemunhas da defesa e os outros Deputados que
já estão sendo convidados, creio que 4 ou 5 e que
todos sabem que faltam ainda conﬁrmar agenda para
comparecimento.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Obrigado.
Deputado Fantazzini e, depois, o Deputado Edmar.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, minha questão de ordem se reveste em razão do fato de que há de se fazer, e o Relator deveria
apresentar a este Conselho, como nós havíamos deliberado, após a oitiva dos Deputados, uma proposta.
E eu estou fazendo esse questionamento, porque
eu estou vendo que nós estamos já indo para fazer
acareação, oitivas. Quer dizer, eu queria fazer um apelo
para a próxima reunião, Sr. Relator, eu sei que o senhor
só trouxe para conhecimento, mas eu gostaria que, para
a nossa próxima reunião, o Deputado Jairo Carneiro
pudesse já fazer uma proposta, um cronograma das
demais ações que o Conselho pode fazer. E digo por
quê: porque no decorrer de outros depoimentos podem
surgir fatos que elucidem, inclusive, depoimentos aqui
já prestados, e aí nós não teríamos a necessidade de
acareação ou de outros episódios. É hipótese.
Então, eu acho que se V.Exa. pudesse apresentar,
na nossa próxima reunião, um cronograma, até para
que, ao invés de ﬁcarmos votando individualmente
requerimento individual de cada Deputado que fez a
convocação de um ou de outro, dentro da proposta,
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nós já poderíamos aprovar a proposta como um todo.
E aí nós ganharíamos tempo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Concordo com V.Exa.
Nós poderemos ter, eventualmente, alguma diﬁculdade. Por exemplo, há Deputados que só irão
comparecer como convidados no mês de agosto, já
anunciaram isso ao Presidente, e eu pude obter essa
declaração, por exemplo, do Deputado Pedro Corrêa.
Se nós trabalharmos em julho, ainda assim, ele
quer ser ouvido em agosto. E nós não podemos ﬁcar
com a nossa pauta paralisada. É uma situação.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Mas
eu concordo com V.Exa., até porque nós já ouvimos
inclusive a Sra. Fernanda Karina, que quebrou esse
procedimento, até porque, como nós convidamos, as
pessoas também vão se agendar.
Então, eu acho que, como o tempo urge contra
nós, temos de fazer as deliberações.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O ex-Ministro José Dirceu também consta que virá em agosto.
É outra situação.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Então, nós temos de fazer as nossas deliberações e aí
ir adequando.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ajustaremos em conjunto.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Sem dúvida.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em conjunto, não tenha dúvida, não. E eu quero a colaboração
dos nobres pares para montarmos esse calendário
também. Faremos em comum acordo.
Apenas eu entendi – e consultei o Presidente,
repito – que essas pessoas seriam pessoas importantes para contribuir. Creio que existem vinte e tantas
pessoas relacionadas, mas eu entendi, com a concordância dele, e assim entendo, não quero faltar com a
verdade, que esses nomes seriam importantes, claro,
com a manifestação da maioria do plenário, que é essa
a minha proposta.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Não, não estou discordando. Eu só estou propondo
que V.Exa. já apresente uma proposta ampla para
que deliberemos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Tem a palavra o Deputado Edmar Moreira e, depois,
o Deputado José Carlos Araújo.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, apenas quero fazer uma ponderação ao Sr. Relator, até muito cautelosamente. O senhor há de convir
que essa declaração pública de intenção ao se convo-
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car esse ou aquele, de certo modo nos compromete a
fazê-lo. Desculpa, vou terminar o meu pensamento.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
necessariamente. Se aqui o entendimento for pela
maioria de que não se deve chamar fulano de tal, não
se chamará fulano de tal, porque eu me curvarei a
essa decisão.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Relator, deixa eu terminar. Tenho de ter muita cautela para
V.Exa. não achar que estou sendo indelicado. Quando
eu disse que de certo modo temos de fazê-lo, porque,
ao não fazer a nosso critério ou deste Plenário, ﬁca
aquela indagação: mas por que fulano e sicrano foram
citados e não foram convocados? Até mesmo, numa
primeira análise, alguns nomes que, data venia, extrapolam esse objeto especíﬁco que o Conselho está
se propondo, haja vista que há 4 apurações na Casa
acerca do mensalão. Será algo apurado mais do que
nunca visto. A CPMI do Mensalão está prestes a ser
instalada, assim como a CPI do Mensalão da Câmara,
a CPMI dos Correios, que vai apurar também o mensalão, e a Corregedoria da Casa. São quatro.
Essa a ponderação que queria fazer a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
Deputado, creio que V.Exa. não deve ﬁcar com esse
tipo de preocupação. Veja que na listagem de nomes
constam vários Ministros de Estado.
Fiz a minha reﬂexão. Entendo que, pelo menos
por agora, não se justiﬁca a convocação do Ministro
Aldo Rebelo, por exemplo – Walfrido está na minha
relação –, porque é um Ministro do partido e que, segundo o Deputado, recebeu a sua visita para ter ciência
do mensalão. Todos que tiveram ciência do mensalão,
Deputado colegas nossos, como o ex-Ministro José
Dirceu, já se ofereceram para comparecer, só faltando agendar a data.
O raciocínio é nesse sentido, mas há Ministros
que não relacionei.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Relator, todos esses nomes já constam, se não me
falha a memória, de requerimentos de vários Deputados. Quer dizer, o senhor não está publicizando, o
senhor só está...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Creio que
menos as Sra. Geiza e Simone, de que me lembro.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Todos os nomes já foram mencionados.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Pois não, nobre Deputado José Carlos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, nobre Relator, V.Exa. pede a quebra
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do sigilo telefônico. Quero dar uma pequena contribuição a V.Exa. Pelo menos vou ter uma oportunidade de
tentar ensinar alguma coisa do ramo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor é especialista não em quebra de sigilo, mas em
telefonia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Justamente aí, Sr. Relator. Com relação à quebra do
sigilo, é bom que seja especiﬁcado qual o período que
esta Comissão está precisando. Tem-se de pedir a cópia
detalhada das contas passadas, porque não há quebra
de sigilo telefônico. O que se quer saber, na verdade
– não vai se fazer escuta – , pelo que entendo, são
os telefonemas dados naquele período. Então, seria
bom que se determinasse o período, caso contrário, a
pesquisa ﬁcará inócua, ﬁcará muito grande e não vai
se chegar a uma conclusão. Seria bom especiﬁcar de
quais telefones.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Agradeço a V.Exa. A Consultoria está preparando um documento complementar que é referido no
requerimento, que vai ser um documento essencial a
respeito do que se propõe. V.Exa. poderá auxiliar também a consultoria.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Outra coisa, Sr. Relator: em alguns desses casos podíamos ganhar tempo. Na verdade, algo dito a muitos,
como uma mentira plantada em vários pontos, termina
se tornando verdade. Esse que é o foco da coisa.
Então, algumas coisas que parece que queremos saber é: determinado Ministro, que é do partido,
tomou conhecimento? Quando? Algumas perguntas
que podem ser feitas até pelo próprio Relator por
escrito, e ele responde. Ganha-se tempo em não trazer o Ministro aqui ao constrangimento. São algumas
perguntas que o Relator quer fazer que poderão ser
feitas até por escrito, ele responde, e vamos ganhar
tempo com isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Da minha parte, não há objeção, mas é porque cada cabeça
aqui é uma sentença.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Essa é apenas uma sugestão que eu coloco para
análise da Presidência e da Relatoria.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Só
uma questão breve. Nosso Relator falou do requerimento de quebra, mas a CPI dos Correios já fez a
quebra. Eu acho que ganharíamos mais tempo, porque vamos ter que encaminhar à Mesa, pedir à Mesa
para encaminhar...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu creio
que a Presidência, com essa sugestão de V.Exa., eu
estava com esse pensamento, não quis anunciar, a
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Presidência poderá obter essas informações, se houver concordância da CPI em fornecer as informações,
sem dúvida alguma.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Porque o nosso Regulamento, inclusive, permite que
nós façamos prova emprestada através da quebra de
sigilo da CPI.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não tenha dúvida. Concordo plenamente com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar)
– Quatro horas e meia depois do início da reunião, não
havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta
reunião do Conselho. A próxima reunião ou interna e
administrativa ou de oitiva será semana que vem, dependendo da continuidade dos trabalhos legislativos.
Está encerrada a reunião.
CONSELHO DE ÉTICA E DEC’ORO
PARLAMENTAR
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata Da Vigésima Reunião (Ordinária) Realizada em 05 de Julho de 2005
Às quinze horas e trinta e dois minutos do dia
cinco de julho de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 11 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores
Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito
de Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Orlando Fantazzini,
Ricardo Izar, Jairo Carneiro e Robson Tuma, membros
titulares; Anselmo, Antônio Carlos M. Thame, Pedro
Canedo, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Nelson Marquezelli, Neyde Aparecida e
José Carlos Araújo, membros suplentes. Deixaram de
registrar a presença os deputados Ciro Nogueira, Júlio Delgado e Nelson Trad. ATA – Por solicitação do
Deputado Orlando Fantazzini foi dispensada a leitura
das Atas dos dias vinte e nove e trinta de junho de dois
mil e cinco, já que cópias foram distribuídas aos Membros do Conselho. Em votação, foram aprovadas as
Atas. Expediente: O Presidente comunicou ao plenário:
1) ofício do Deputado Carlos Rodrigues/PL-RJ, solicitando adiamento de seu depoimento neste Conselho
para amanhã, dia seis de julho; 2) ofício do Deputado
Pedro Corrêa reiterando estar à disposição para prestar esclarecimentos aos membros do Conselho no
início do mês de agosto; 3) correspondência do Dr.
Benedito Domingos comunicando que “tendo em vista
compromisso de viagem marcada para a próxima semana, solicito a compreensão de Vossa Excelência
remarcar a minha presença neste Conselho após os
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próximos 15 dias”; Informou, ainda, as correspondências encaminhadas por este Conselho: 1) ofício 102/05
ao Dep. Pedro Henry solicitando os documentos mencionados em seu depoimento ocorrido na quinta-feira
passada; 2) ofício 104/05, ao Corregedor, solicitando
informações sobre os procedimentos adotados pela
Corregedoria em relação às denúncias veiculadas pelo
“Jornal do Brasil” na edição de 24.09.04, sobre o pagamento de “mesadas” a deputados; 3) ofício nº 105/05
ao Presidente da CPMI dos Correios – Senador Delcídio Amaral – solicitando cópia do depoimento do
Deputado Roberto Jefferson colhido na quinta-feira
passada; Informações complementares: 1) Foi entregue aos senhores membros deste Conselho cópia da
decisão do STF, Ministro Marco Aurélio, que indeferiu
pedido de liminar do ex-Deputado André Luiz para
anular a sessão da Câmara que cassou seu mandato
e a reunião deste Conselho que aprovou o parecer do
Deputado Gustavo Fruet. Destacou da decisão a parte referente às reuniões deste Conselho quando do
início da ordem do dia: “trata-se de norma passível de
ser tomada como simplesmente pedagógica, dada a
importância das sessões ordinária e extraordinária da
Câmara ou do Congresso Nacional, e a impossibilidade de o parlamentar estar, em cumprimento dos deveres inerentes ao cargo, em atuação dúplice, em lugares diversos. Todavia, não há, no Regimento Interno,
cominação para o descumprimento da regra, muito
menos de tornar insubsistente o trabalho desenvolvido
pela comissão – no caso o Conselho de Ética – no
mesmo horário de cumprimento da ordem do dia”; informou, ainda, que naquela ocasião, a reunião do Conselho foi suspensa e somente reaberta após o encerramenteo da ordem do dia; 2) Solicitou à Mesa veriﬁcar
a possibilidade de autoconvocação do Congresso Nacional para que este Conselho continue seus trabalhos
no período do recesso de julho. Logo que obtiver a
resposta do Presidente da Câmara dos Deputados,
este Conselho comunicará aos membros. – ORDEM
DO DIA: 1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Deliberação
de requerimentos: O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por objetivo a discussão e votação
de requerimentos. O Presidente passou a palavra ao
relator, Deputado Jairo Carneiro, que procedeu à leitura do parecer aos pedidos da defesa para deliberação: “Senhor Presidente, em relação às solicitações
feitas pelo Representado na defesa prévia apresentada por escrito e na peça complementar posteriormente recebida neste Conselho, esta Relatoria submete
aos demais membros as decisões seguintes: 1) no que
diz respeito à requisição de cópia da gravação do programa do jornalista Paulo Beringhs, da TV Goiânia,
levado ao ar em 12 de junho, no qual o Deputado Car-
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los Alberto Leréia conﬁrmaria a oferta de dinheiro feita pelo Deputado Sandro Mabel à Deputada Raquel
Teixeira, considera o pedido prejudicado em face do
depoimento já prestado a este Conselho pessoalmente pelo Deputado Leréia, conﬁrmando exatamente a
mesma oferta; Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes; 2) quanto à requisição de informações, aos órgãos competentes, sobre saques feitos
pelas empresas ligadas ao Sr. Marcos Valério em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos
Bancos do Brasil e Rural no período entre mar/2004 e
jun/2005, decide, com base no art. 16 do Regulamento, propor ao Conselho que solicite à Mesa da Câmara: 1) o encaminhamento de pedido à CPMI dos Correios para transferir, ao Conselho, os dados sigilosos
eventualmente levantados sobre os saques efetuados
no período pelas empresas ligadas ao Sr. Marcos Valério; e 2) na hipótese de a CPMI não decidir pela quebra do sigilo, ou de negar a transferência dos dados
levantados, submeter ao Plenário da Câmara requerimento com idêntica ﬁnalidade, fundamentado na Lei
Complementar nº 105/01; Em votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes; 3) indefere o pedido
de requisição ao Juiz da 10ª Vara Federal de Brasília
de cópia do pedido e da decisão que determinou a
prisão temporária de José Santos Fortuna Neves e
outros nos autos de representação da Polícia Federal
que investiga supostos delitos ocorridos na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, não vendo em quê
tais documentos possam vir a ser relevantes para o
esclarecimento dos fatos apurados no âmbito deste
Conselho, não podendo ser tidos como imprescindíveis
ao exercício da defesa do representado; Em votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes; 4) acolhe
o pedido de oitiva das cinco testemunhas elencadas,
ressaltando que o Governador Marconi Perillo, embora não constasse da indicação feita na peça inicial
apresentada, é acolhido na condição de testemunha
referida, tendo sido mencionado no depoimento de três
outras testemunhas já ouvidas perante este Conselho
e considerada relevante sua oitiva para o esclarecimento dos fatos aqui apurados, na visão desta Relatoria; Em votação, foi aprovado por unanimidade dos
presentes; 5) acolhe a solicitação de depoimento pessoal do Deputado Valdemar da Costa Neto, na condição de representante legal do Partido Liberal, Representante no presente processo; Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes; 6) indefere o
pedido de oitiva da série de pessoas arroladas na condição de meros informantes, isto é, testemunhas que
não prestam compromisso, por não encontrar nenhum
amparo no Regulamento do Conselho nem nas disposições do Código de Processo Penal, que só cogita da
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possibilidade de testemunha não prestar compromisso
quando se tratar de doente ou deﬁciente mental, menor de quatorze anos ou ascendente, descendente,
aﬁm em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão, pai, mãe ou ﬁlho adotivo do acusado (cf. art. 208
Código Processo Penal); Em votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes; Finalmente, em relação
ao pedido feito oralmente na última reunião deste órgão, no sentido de que fossem desconsideradas as
partes do depoimento do Deputado Sandro Mabel nãoreferentes especiﬁcamente à parte da entrevista do
Deputado Roberto Jefferson reproduzida na Representação – por entender que a acusação, e também
a defesa, estariam limitadas apenas a essa parte – reiteramos nosso entendimento já adiantado na mesma
reunião de que tudo o que estiver interligado com o
fato narrado na inicial deverá ser apurado neste Conselho de Ética, não havendo dúvida de que o depoimento prestado pelo Deputado Sandro Mabel, em suas
linhas gerais, guardou relação com os fatos apurados
no presente processo. Observa-se ainda que a alegação feita pelo advogado de que a defesa não teria tido
a oportunidade de se manifestar sobre todo o conteúdo da entrevista não procede, uma vez que o próprio
Representado, ao apresentar sua defesa pessoalmente perante este Conselho, ratiﬁcou e praticamente reproduziu oralmente todo o teor da entrevista dada ao
Jornal Folha de São Paulo, iniciando sua fala, inclusive, do mesmo modo: pelo relato dos fatos relacionados
ao escândalo dos Correios; Em votação, esse item foi
aprovado por unanimidade dos presentes; Dando continuidade aos trabalhos, usaram a palavra, pela ordem,
os deputados Carlos Sampaio, Orlando Fantazzini,
Edmar Moreira, José Carlos Araújo, Moroni Torgan e
Benedito de Lira. O relator propôs, com a ﬁnalidade de
agilizar os trabalhos, que este Conselho encaminhe
ao Senhor Governador do Goiás, Marconi Perillo, questionário sobre os pontos que interessam ao Conselho.
Neste sentido, o Deputado José Carlos Araújo propôs
que o Ministro Walfrido Mares Guia também apresente, por escrito, os esclarecimentos que este Conselho
entender necessários. Em votação, as propostas foram
aprovadas pelos presentes com a ressalva do relator
de que esse precedente não se aplica aos demais depoentes, e com a sugestão do Deputado Moroni Torgan
de que os membros do Conselho apresente suas sugestões de perguntas. Na seqüência, o relator passou
à leitura dos requerimentos de sua autoria: 1) Requer
o encaminhamento, ao Conselho, dos dados bancários, ﬁscais e telefônicos de cujo sigilo o Representado
abriu mão espontaneamente em seu depoimento; Em
discussão, fez uso da palavra o Deputado Orlando
Fantazzini. Em votação, o requerimento foi aprovado
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por unanimidade dos presentes; 2) Requer a oitiva de
testemunhas no processo disciplinar instaurado pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o
Deputado Roberto Jefferson, a saber: Delúbio Soares,
Sílvio Pereira, Emerson Palmieri, José Genuíno, Marcos Valério Fernandes de Souza, Walfrido Mares Guia,
Simone de Vasconcelos, Geysa Dias dos Santos, José
Borba e João Cláudio Carvalho Genu; Em discussão,
ﬁzeram uso da palavra os deputados Orlando Fantazzini, Ângela Guadagnin e Benedito de Lira. Em votação, o requerimento do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes; por conseguinte, o Presidente
declarou rejeitados os demais requerimentos constantes da pauta. Prosseguindo, ﬁzeram uso da palavra os
deputados Moroni Torgan, Nelson Marquezelli, José
Carlos Araújo, Ângela Guadagnin, Orlando Fantazzini,
Benedito de Lira, Edmar Moreira, Fernando de Fabinho
e Chico Alencar. O advogado do representado, com a
palavra, solicitou que seja consignada nos autos o
protesto da defesa à aprovação dos itens três e último,
suposto sétimo, do parecer do relator, e que, se mantidos sem alteração, requererá análise da Comissão
de Constituição, Justiça e de Cidadania. O relator, em
resposta, disse que a defesa tem espaço reservado
para as suas alegações ﬁnais. O Deputado Orlando
Fantazzini, neste momento, esclareceu que a palavra
é franqueada aos parlamentares por se tratar de reunião deliberativa deste Conselho, e a defesa poderá
apresentar suas razões por escrito, solicitando ao presidente a observância estrita do regimento e do regulamento do Conselho de Ética. Em razão disso, o advogado se retirou da presente reunião. O relator ressaltou que os advogados do representado deverão ser
notiﬁcados da próxima reunião. Antes de encerrar a
presente reunião, o Presidente convocou todos os
membros do Conselho de Ética para a próxima reunião
ordinária, amanhã, dia seis de julho de dois mil e cinco, quarta-feira, às quatorze horas e trinta minutos,
para a oitiva do Deputado Carlos Rodrigues. O inteiro
teor desta reunião foi gravado e as notas taquigráﬁcas,
após serem decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas
e dezenove minutos. E, para constar, eu, Teresinha de
Lisieux F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida, discutida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Havendo número regimental, está aberta a presente sessão.
Ata da reunião anterior.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, pela ordem. Uma vez que a ata foi distribuída antecipadamente a todos os Srs. Deputados, peço
a dispensa de sua leitura.
Antes de prosseguir, quero cumprimentá-lo pela
iniciativa de solicitar à Mesa da Casa a convocação
para que, em caráter extraordinário, o Conselho de
Ética funcionasse no período de recesso.
Nossos cumprimentos a V.Exa. pela iniciativa.
Entendemos ser fundamental a não suspensão dos
nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Em votação a solicitação do nobre Deputado Orlando Fantazzini.
Os que forem favoráveis permaneçam se encontram.
Aprovada.
Já que o nobre Deputado Orlando Fantazzini
abordou esse assunto, gostaria de comunicar aos
membros deste Conselho que hoje, numa questão de
ordem formulada no Plenário, solicitei à Mesa da Câmara que houvesse autoconvocação da Câmara dos
Deputados com 1 item apenas: trabalhos do Conselho
de Ética e das CPIs. E a Mesa ﬁcou de hoje, no ﬁm da
tarde, dar uma resposta a este Conselho se realmente
poderá legalmente fazer uma autoconvocação apenas
para o Conselho de Ética.
Expediente.
Ofício do Deputado Carlos Rodrigues solicitando
o adiamento do seu depoimento para amanhã. S.Exa.
fez novo requerimento, pedindo o adiamento para
agosto. Ofício do Deputado Pedro Corrêa reiterando
estar à disposição para prestar esclarecimentos aos
membros do Conselho no início de agosto.
Correspondência do Sr. Benedito Domingos em
que, tendo em vista compromissos de viagem marcada
para a próxima semana, solicita a compreensão para
remarcar a oitiva dele neste Conselho.
Correspondências encaminhadas: ofício ao Deputado Pedro Henry solicitando os documentos mencionados e o seu depoimento; ofício ao Corregedor solicitando informações sobre os procedimentos adotados
pela Corregedoria em relação às denúncias veiculadas
pelo Jornal do Brasil na edição de 24/09/2004 sobre o
pagamento de mesadas a Deputados; Ofício nº 105 ao
Presidente da CPMI dos Correios, Senador Delcídio
Amaral, solicitando cópia do depoimento do Deputado
Roberto Jefferson colhido quinta-feira passada.
Além disso, entrei em contato com o Presidente
Delcídio para pedir reuniões permanentes ou semanais
entre o Presidente e o Relator da CPI dos Correios e
o nosso Relator e esta Presidência para trocarmos
informações.
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Informações complementares: encontra-se nas
pastas entregues aos senhores membros cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal, do Ministro Marco
Aurélio, que indeferiu o pedido de liminar do ex-Deputado André Luiz para anular a sessão da Câmara que
cassou seu mandato, e da reunião deste Conselho que
aprovou o parecer do Deputado Gustavo Fruet. Destaco da decisão a parte referente às reuniões deste
Conselho, quando do início da Ordem do Dia. Segundo
o Supremo, trata-se de norma passível de ser tomada
como simplesmente pedagógica, dada a importância
das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara ou
do Congresso Nacional, e a impossibilidade de o Parlamentar estar em cumprimento dos deveres inerentes
ao cargo e em atuação dúplice e em lugares diversos.
Todavia, não há no Regimento Interno culminação para
o descumprimento da regra, muito menos de tornar
insubsistente o trabalho desenvolvido pela Comissão
ou este Conselho de Ética – no caso do Conselho de
Ética, no mesmo horário de cumprimento da Ordem
do Dia. Informo ainda que naquela ocasião a reunião
do Conselho foi suspensa e somente reaberta após o
encerramento da Ordem do Dia.
Ordem do Dia.
Apresentação do parecer do Relator aos pedidos da defesa.
Com a palavra o nobre Relator.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Sr. Presidente, só um instante, antes de passar a
palavra ao Relator.
Semana passada, quando foi ouvida a secretária Fernanda Karina, observou-se que havia brechas,
buracos na agenda dela, e ﬁcou de se pedir à Polícia
Federal uma cópia. Como V.Exa. não se referiu a isso,
estou perguntado se foi feita essa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Já foi solicitada à Polícia Federal .
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço a palavra para falar sobre esse mesmo
depoimento. Já temos a cópia da transcrição do depoimento da Secretária Karina?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Já temos sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah, Já
foi encaminhado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Exa. já recebeu no seu gabinete.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Falha
da Assessoria. Cabeças rolarão. (Risos.) Estou brincando, claro. Eu queria, Sr. Presidente, só lembrar...
Bom, depois dessa transcrição, eu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem muita coisa pela frente.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Apenas porque eu vi que há uma informação nova que a
própria Secretária deu em relação a um Deputado. E
creio que ela, no seu depoimento aqui, não mencionou
o Deputado José Borba.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Não.
Com a palavra o Relator Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, Deputado Ricardo Izar, nobres colegas,
creio que todos receberam cópia deste parecer. Mas
farei a leitura em resposta a demandas articuladas
pela defesa.
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Referência: Processo nº 1, de 2005.
Sr. Presidente, em relação às solicitações feitas
pelo representado na defesa prévia apresentada por
escrito e na peça complementar posteriormente recebida neste Conselho, esta Relatoria submete aos
demais membros as decisões seguintes:
1 – No que diz respeito à requisição de cópia
da gravação do programa do jornalista Paulo Berings
– perdoem-me a pronúncia –, da TV Goiânia, levado
ao ar em 12 de junho último, no qual o Deputado Carlos Alberto Leréia conﬁrmaria a oferta de dinheiro feita pelo Deputado Sandro Mabel à Deputada Raquel
Teixeira, considera a Relatoria o pedido prejudicado
em face do depoimento já prestado a este Conselho
pessoalmente pelo Deputado Leréia conﬁrmando exatamente a mesma oferta.
Talvez pudéssemos ir apreciando, Sr. Presidente,
item por item. Seria interessante?
O SR. DR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – A defesa concorda com a decisão de V.Exa
e retira...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Estou
sugerindo ao Presidente. Ah, o senhor concorda com
a manifestação do parecer. Mas, Sr. Presidente, para
ouvir o Plenário?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sim. Todos já receberam?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item I.
Seria o caso de submeter à votação o item I, que eu
li agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– A minha intenção era colocar em votação todos. Mas
vamos colocar, então, item por item.
Os que forem favoráveis ao item I, permaneçam
como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item II.
Quanto à requisição de informações aos órgãos competentes sobre saques feitos pelas empresas ligadas
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ao Sr. Marcos Valério em valores superiores a 100 mil
reais, nos Bancos do Brasil e Rural, no período entre
março de 2004 e junho de 2005, decide – aqui é um
parecer –, com base no art. 16 do Regulamento, propor
ao Conselho que solicite à Mesa da Câmara:
1 – o encaminhamento de pedido à CPMI dos
Correios para transferir ao Conselho os dados sigilosos eventualmente levantados sobre os saques
efetuados no período pelas empresas ligadas ao Sr.
Marcos Valério;
2 – na hipótese de a CPMI não decidir pela quebra do sigilo, ou de negar a transferência dos dados
levantados, submeter ao Plenário da Câmara requerimento com idêntica ﬁnalidade, fundamentado na Lei
Complementar nº 105/01.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontraram. (Pausa)
Aprovado o item II.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item III.
Indefere o pedido de requisição ao Juiz da 10ª Vara
Federal de Brasília de cópia do pedido e da decisão
que determinou a prisão temporária de José Santos
Fortuna Neves e outros nos autos de representação
da Polícia Federal, que investiga supostos delitos ocorridos na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
não vendo em que tais documentos possam vir a ser
relevantes para o esclarecimento dos fatos apurados
no âmbito deste Conselho, não podendo ser tidos
como imprescindíveis ao exercício da defesa do representado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item
IV. Acolhe o pedido de oitiva da 5 testemunhas elencadas, ressaltando que o Governador Marconi Perillo,
embora não constasse da indicação feita na peça inicial
apresentada, é acolhido na condição de testemunha
referida, tendo sido mencionado no depoimento de 3
outras testemunhas já ouvidas perante este Conselho e
considerada relevante sua oitiva para o esclarecimento
dos fatos aqui apurados na visão desta Relatoria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o item IV.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item
5. Acolhe a solicitação de depoimento pessoal do
Deputado Valdemar Costa Neto na condição de representante legal do Partido Liberal representante no
presente processo.

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o item 5.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Item 6.
Indefere o pedido de oitiva da série de pessoas arroladas na condição de meros informantes, isto é, testemunhas que não prestam compromisso, por não encontrar
nenhum amparo no Regulamento do Conselho nem
nas disposições do Código de Processo Penal, que só
cogita da possibilidade de a testemunha não prestar
compromisso quando se tratar de doente ou deﬁciente
mental, menor de 14 anos ou ascendente, descendente, aﬁm em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado,
irmão, pai, mãe ou ﬁlho adotivo do acusado. Conforme
art. 208 do Código do Processo Penal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o item 6.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Finalmente, em relação ao pedido feito oralmente na última
reunião deste órgão, nos sentido de que fossem desconsideradas as partes do depoimento do Deputado
Sandro Mabel não-referentes especiﬁcamente à parte
da entrevista do Deputado Roberto Jefferson, reproduzida na representação, por entender que a acusação,
e também a defesa, estariam limitadas apenas a essa
parte, reiteramos nosso entendimento já adiantado
na mesma reunião de que tudo que estiver interligado com o fato narrado na inicial deverá ser apurado
neste Conselho de Ética, não havendo dúvida de que
o depoimento prestado pelo Deputado Sandro Mabel,
em suas linhas gerais, guardou relação com os fatos
apurados no presente processo. Observa-se ainda
que a alegação feita pelo advogado de que a defesa
não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre
todo o conteúdo da entrevista não procede, uma vez
que o próprio representado, ao apresentar sua defesa
pessoalmente perante este Conselho, ratiﬁcou e praticamente reproduziu oralmente todo o teor da entrevista dada ao jornal Folha de S.Paulo, iniciando sua
fala, inclusive, do mesmo modo: pelo relato dos fatos
relacionados ao escândalo dos Correios.
É o parecer.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Eu até
peço desculpas, porque acabei não prestando atenção ao item 4, com relação à oitiva do Governador
Marconi Perillo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sim.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Apenas
ponderaria a V.Exa. que dele mandou ofício à Presidência dizendo que ratiﬁcava, in totum, aquilo que fora
dito por mim. E como o que foi dito por mim foi transcrito em notas taquigráﬁcas, então apenas pondero
sobre a necessidade da vinda dele, porque a vinda
dele seria tão somente para conﬁrmar a conversa que
ele teve com o Presidente Lula. E tenho medo que daí
venham derivações, de quem mais deva vir, sobre um
episódio que está mais que esclarecido, com a palavra
do Deputado Sandro Mabel, da Deputada Professora Raquel Teixeira e até mesmo do Deputado Carlos
Alberto Leréia. Então só pondero se a defesa insiste
na oitiva, quando o próprio Governador Marconi Perillo disse que ratiﬁcava, in totum, o que eu disse, a
conversa mantida dentro do carro com o Presidente
da República e nada mais.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, Peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, uma vez que já foi aprovado o item 4, e
nós concordamos, não houve nenhum voto contrário à
propositura, quero reaﬁrmar a inteligência do Relator
em convidar o Governador Marconi Perillo. Por quê? O
que está em jogo não é se houve ou não a conversa,
mas o conteúdo. Qual foi o conteúdo da conversa? Por
que, puro e simplesmente, aﬁrmar que houve a conversa... Deve ter havido várias conversas. E qualquer
pessoa pode dizer: Não, eu conﬁrmo, in totum, que
houve a conversa. Agora, o conteúdo da conversa é
fundamental. Creio que, nesse aspecto, que o Sr. Relator manteve a convocação do Governador e por outros
aspectos também. Por isso, acabamos de aprovar sem
nenhum voto contrário. Eu pondero que...
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Se
me permitir...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se o
Deputado me permitir... antes de sua fala
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pois não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, existe uma discrepância nas informações
trazidas ao Conselho, no instante em que o Deputado
Sandro Mabel relatou aqui que esteve com o Governador. O diálogo que S.Exa. relatou é totalmente diverso
do que teria havido entre a Deputada Raquel com o
Governador. Existe essa discrepância.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Com
relação a isso, eu até concordo com V.Exa.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu até
acrescentaria o seguinte: se o Conselho aquiescer – o
Conselho é que vai deliberar e o Presidente é quem
entende se deve submeter a apreciação – em preparar
um questionário sobre esses pontos que interessam ao
Conselho, por um gesto de delicadeza do Conselho, e
encaminhá-lo ao Sr. Governador para que responda,
eu não me oponho.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Concordo com V.Exa. Realmente o teor da conversa do
Deputado fora por mim dito, mas quanto à controversa
do depoimento do Deputado Sandro Mabel, de fato,
existe dúvida, e, portanto, acho que esse questionamento seria importante.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, sem entrar no mérito do questionamento, data
vênia, é matéria vencida. Foi votada. Evidentemente,
com a complacência do Sr. Relator, da Presidência e
deste Plenário, a matéria poderia até ser reexaminada,
mas quero dizer que é matéria vencida, sem entrar no
mérito da vinda ou não do Sr. Governador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Ex.a. tem razão. Foi matéria vencida, mas, a qualquer instante, nós podemos colocar novamente em
votação outra matéria. Foi uma sugestão do nobre
Deputado Carlos Sampaio e o nosso Relator também
acha interessante colocar uma outra opção para o Governador. Porque, além do Governador, nesse caso de
solicitar por escrito as informações, eu fui procurado
pelo Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia,
pedindo a mesma coisa: que ele está à disposição.
Mas gostaria de receber de receber as perguntas para
poder responder.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Com relação a esse assunto, inclusive, o do Ministro
Walfrido, eu ﬁz essa proposta e fui o primeiro a levantar
essa questão. Já que tem a proposta do Governador,
eu acho que tem que ser atrelada. Tanto a do Governador como a do Ministro, faríamos o questionamento
e votaríamos as duas questões ao mesmo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Perfeito. Então, para clarear bem o assunto, eu gostaria de colocar em votação. Quer dizer, o Conselho
é que decide.
Pois não, nobre Deputado.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, Sem dúvida. Eu peço antes... Como já disse,
não me oponho em relação ao Governador e, tanto
quanto, em relação ao Sr. Ministro. Apenas, para que
isso não sirva de precedente para outras situações,
Eu acho que a ressalva é necessária.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, apenas eu gostaria de... Desde que o
nosso Relator admite que possa ser reexaminada a
observação constante do Item IV, e me parece que o
Ministro do Turismo está relacionado no rol de 54 requerimentos que serão precisamente objeto de apreciação deste Conselho na tarde de hoje.
Se, por acaso, esses requerimentos forem aprovados, é evidente que se utilizará o mesmo procedimento
para o Ministro do Turismo. Mas eu concordo com a
observação e com a aquiescência do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Então, no caso do Governador de Goiás, eu gostaria
de colocar em votação.
Os que forem favoráveis, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vamos
apreciar. Vamos apreciar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Na ocasião do Ministro, vamos fazer a mesma coisa?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não é isso, não, Sr. Presidente. Na verdade, então,
não se voltou atrás, não se apreciou novamente o Item
IV. Esse item já estava aprovado. Nós agora decidimos
que o Item IV, aprovado anteriormente, será transformado nas perguntas por escrito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Exatamente isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, não há precedentes se voltar atrás.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Não, não tem.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nem precedente quanto aos quesitos por escrito e as respostas
por escrito também. É importante deixar claro.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Que seja pelo próprio Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Porque
senão qualquer pessoa vai também pedir igual tratamento, e acho que aí não tem cabimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra, o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu vou
fazer a leitura também de um expediente que eu estou
encaminhando ao Presidente. O requerimento requer
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o encaminhamento ao Conselho dos dados bancários,
ﬁscais e telefônicos, de cujo sigilo o representado abriu
mão espontaneamente em seu depoimento:
Sr. Presidente, em face da manifestação feita
pelo representado, perante este conselho, durante seu
depoimento, de que não se oporia a abertura de seu
sigilo bancário, ﬁscal e telefônico, solicito a V.Exa., com
fundamento em decisão anteriormente tomada pela
Presidência da Casa em caso assemelhado, conforme Ofício SGM/P n.º 143/05, seja ele notiﬁcado a nos
encaminhar todos os dados pertinentes à sua movimentação bancária e a declaração de bens e rendas,
bem como todos os dados telefônicos referentes ao
período que se estende do início do atual mandato até
hoje. Datado de 30 de junho de 2005.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Para o encaminhamento, concedo a palavra ao nobre
Deputado Benedito Lira. Sobre a matéria.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Gostaria de dizer a V.Ex.a. que não quero fazer manifestação a respeito do que está propondo o Relator. Eu
gostaria, após o resultado...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, eu sou favorável, sem prejuízo – eu já até
conversei com o Relator –, a que, em a CPI quebrando
o sigilo, que nós também possamos aprovar a solicitação do envio, por parte da CPI, da quebra do sigilo
do Deputado Roberto Jefferson.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Inclusive nós já entramos em contato, como anteriormente já disse, com o Presidente da CPI dos Correios
e o Relator, e nós vamos fazer reuniões habituais, semanais, para haver trocas de informações e documentação. Então, eu gostei da idéia. Acho interessante a
idéia de V.Exa.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, mas nós queremos também que seja oﬁcial,
para que todo o Conselho possa ter acesso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Certo. Sem dúvida. Tudo bem.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora,
o segundo requerimento. Este aqui foi resultado de
conversações que mantive com o Presidente, e creio
que S.Exa. deve ter tido também consultas com outros
membros do Conselho. Requer a oitiva de testemunha
no processo disciplinar instaurado pelo Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar contra o Deputado Roberto Jefferson.
“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos
termos do art. 14, inciso IV, do Código de Ética de Decoro Parlamentar, combinado com o
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artigo do Regulamento, a oitiva das seguintes
testemunhas, para instrução do Processo nº
1/2005, instaurado contra o Deputado Roberto
Jefferson: Srs. Delúbio Soares, Sílvio Pereira, Emerson Palmieri, José Genoino, Marcos
Valério Fernandes de Souza, Walfrido Mares
Guia, Simone de Vasconcellos, Geiza Dias
dos Santos, José Borba e João Cláudio Carvalho Genu.
5 de julho de 2005. – Jairo Carneiro.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Em discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Eu acho que agora é a hora que tenho que levantar
a questão do Ministro Walfrido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sem dúvida alguma.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, para que não passe por omisso, eu levanto
neste instante, Sr. Presidente, a premissa de que nós
podíamos, em relação ao Ministro Walfredo Mares Guia,
colocar da mesma forma que foi para o Governador
Perillo, que as questões fossem feitas pelo Sr. Relator,
por escrito, enviadas ao Ministro, e S.Exa. responderia
a este Conselho.
Da mesma forma, Sr. Presidente, como o Corregedor está fazendo um trabalho paralelo ao nosso,
ouvindo – pelo Regimento, é membro nato desse Conselho –, nós podíamos pedir, para ganhar tempo, em
relação a algumas pessoas que coincidem o pedido
de oitiva neste Conselho que já estão sendo ouvidas,
que o Corregedor nos enviasse todas as oitivas, para
que o Relator pudesse apreciar aqueles que pediu e
não pediu também, porque alguma coisa podia ser útil
para esse nobre Relator.
Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu já entrei em contato com o Deputado Ciro. S.Exa.
fez uma alegação de que lá os depoimentos são secretos. Mas acontece que os depoimentos de lá virão
para cá. Quer dizer, não podem ser secretos para o
Conselho de Ética. Certo? V.Exa. tem razão. Nós devíamos ganhar tempo com alguns depoimentos. Não
todos. Com alguns depoimentos que o Relator achar
necessário.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, quero deixar claro um ponto: acho importante
essa contribuição, mas sem prejuízo da oitiva aqui no
Conselho.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, eu gostaria apenas de me manifestar a
respeito do requerimento do Relator. Acho que o Conselho de Ética está começando já a entrar nos trilhos
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com relação à sua competência. Nós recebemos aqui
uma relação de 54 requerimentos. Conseqüentemente, nós não podemos transformar o Conselho de Ética
numa CPI. CPI é CPI, Conselho de Ética é Conselho
de Ética.
Acho que o Relator entendeu que o importante
para que possamos esclarecer detalhes que, por acaso,
estejam ainda causando dúvidas com relação à representação feita pelo PL contra o Deputado Roberto Jefferson... S.Exa. então escolheu dentre esses que aqui
se encontram, esse rol de pessoas para vir aqui prestar
esclarecimentos que o Conselho necessita. Dois, além
desses, acho que também deverão ser ouvidos, e serão ouvidos aqueles Parlamentares que foram citados.
Foram 5 Parlamentares. Além desses, as testemunhas
indicadas pelo representado. Fora disso, Sr. Presidente,
parece-me que, com relação ao que está aqui, deveremos aproveitar a oportunidade e rejeitar os demais
requerimentos. Do contrário, nós vamos ter aqui uma
atividade até sine die para ouvir mais 54 pessoas que
foram indicadas pelos Srs. Deputados. Esta é a minha
observação. Estou de pleno acordo com a observação
feita por S.Exa. o Sr. Relator, considerando mais os 2
itens que acabamos de citar.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, com palavra o Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sr. Presidente, eu vejo que a proposta do Relator
– e agora o Deputado Benedito – coloca claramente.
Nós votaríamos esse requerimento apresentado pelo
Relator, mais aquele já aprovado, que são os Parlamentares e as testemunhas de defesa, e, portanto,
poderíamos fazer uma rejeição em bloco dos demais
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu acho que sim.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – É
essa a proposta?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– É essa a proposta.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sr. Presidente, em primeiro lugar quero justiﬁcar minha ausência na semana passada. Estava, infelizmente, com
3 bactérias que me impossibilitaram: uma na garganta, uma na sinusite e outra no pulmão. (Risos.) Mas 3
antibióticos começaram a resolver.
Queria só dar uma sugestão ao Sr. Relator, que é
bem pertinente. O Sr. Relator vai mandar perguntas ao
Sr. Governador e ao Sr. Ministro, pelo que eu entendi.
Eu sugeriria que abrisse um prazo até amanhã para que
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qualquer Deputado que quisesse anexar uma pergunta
também pudesse anexar, para ser respondida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deferido o pedido de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu iria
dizer isso claramente, que já havia dito ao Deputado
José Carlos Araújo. Eu preciso da contribuição dos
membros do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Nelson Marquezelli.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Sr. Presidente, eu concordo com a colocação dos
nossos colegas, mas nós precisamos ouvir o Relator.
Se o Relator achar que nessa relação ele vai precisar
de 1 ou 2 ou 3 que estão sendo convocados para poder fortalecer o relatório dele, ele deve excluir e fazer
essa exclusão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nobre Deputado, nós já nos reunimos, ele já fez um
levantamento, e a escolha desses 10 nomes foi feita
pelo Relator. E, só para complementar, nós ainda não
colocamos em votação essa relação. Então, gostaria
de lembrar a V.Exas. o seguinte: em aprovando isso,
o Relator vai apresentar um plano de trabalho. Duas
fórmulas: se nós conseguirmos a autoconvocação, nós
vamos fazer um plano de trabalho para o mês de julho,
com exceção da última semana, e, se nós não conseguirmos a autoconvocação, então, o Relator prepara
um plano de trabalho a partir do dia 2 de agosto. Então, eu gostaria de colocar essa relação do Sr. Relator.
Aqueles que forem... Pois não, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Só
um instante, antes de V.Exa. colocar em votação. Acho
correta a colocação, inclusive do Relator, de chamar a
atenção, de ouvir neste Conselho de Ética, mas queria expressar uma preocupação, porque na Corregedoria, como foi prestado em sigilo, não pode vir para
esta Comissão sem ter sido fechado um relatório, encaminhado para a Mesa, e a Mesa tomar a decisão.
Então, se atropelamos isso, o Relator ﬁca sem todas
as ferramentas para trabalhar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nobre Deputada, desde o começo, nós estamos dizendo do erro inicial. O erro inicial foi da Mesa da Câmara. Na hora em que o PL encaminhou a representação
aqui para o Conselho de Ética, a Mesa não poderia
mandar para a Corregedoria. Então, o bom senso da
Corregedoria agora é aguardar o Conselho de Ética e
não julgar antecipadamente. Isso é importante.
Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobres
colegas, caro Presidente, é importante nós nos advertirmos de uma eventual situação. Nós estamos – se
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houver o consenso – rejeitando em bloco os requerimentos; mas se, eventualmente, fato superveniente
justiﬁcar o chamamento de alguém, nós teremos de
chamar, dentre os que estão relacionados nos requerimentos ou outros nomes, porque a qualquer hora...
Por exemplo, eu lamento profundamente uma referência que chegou às minhas mãos, e eu, na posição de
Relator, não posso omitir a informação que é trazida
de um pronunciamento feito pelo Deputado Fernando
Gabeira hoje em plenário, quando ele se refere a um
outro Parlamentar que é do meu Estado, que é meu
amigo, que era o Presidente do PL no meu Estado, que
é o Deputado João Leão. Esse documento foi trazido
a mim, e eu teria de fazer o registro.
O Deputado José Borba inclusive foi incluído a
partir de fatos novos. Por isso, o Conselho está apreciando. Então, queria deixar isso muito claro. Agora a
contribuição quanto às perguntas é importantíssima.
Eu não vou fazer questionário sozinho, eu preciso da
ajuda dos colegas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Então, vou colocar em votação a relação do Relator.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
E coloco em votação a rejeição de todos os outros requerimentos.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Não serão mais...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só para
cumprir a burocracia, Sr. Presidente, coloque em discussão antes, depois...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
APROVADA.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A defesa do Deputado Roberto Jefferson toma agora conhecimento da decisão desse Egrégio Conselho,
que, por força do encaminhamento aprovado do eminente Relator, indefere, relativamente a seus pedidos,
os itens 3, 6 e o último não numerado, que seria o 7. O
3 refere-se à requisição ao Juiz da 10ª Vara Federal de
Brasília. E o fundamento da decisão indeferitória está
em que não se vê relevo no atendimento da diligência que pretende cópia da decisão que determinou a
prisão temporária, a busca e apreensão em 3 capitais
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brasileiras daquele pessoal dos Correios. Como essa
temática faz parte da estratégia de defesa de demonstrar o quanto estava sendo armado nesse sentido e
que a decisão judicial a esse respeito faz ilícita aquela gravação feita, porque o motivo da prisão foi uma
interceptação ilegal, a defesa respeitosamente quer
reiterar o seu requerimento, pedindo que se possa
reconsiderar com vista à requisição. E, se assim não
puder ser acolhido, então, que se consigne o seu protesto por cerceamento de defesa.
Já no que se refere ao item seguinte, que é o
número 6, que indefere o pedido de oitiva da série de
pessoas arroladas como informantes, a defesa não
vê prejuízo e se conforma com a decisão, porquanto
aqueles que realmente interessavam foram, por força do seu requerimento ou de outros Parlamentares,
atendidos.
Por último, esse não numerado, que seria o 7, que
diz respeito à questão do âmbito da acusação, esse
respeitosamente a defesa não vai poder acompanhar
o raciocínio do eminente Relator. Primeiro, porque há
uma premissa aqui que não corresponde à objeção da
defesa de que a alegação feita que a defesa não teria a
oportunidade de se manifestar sobre todo o conteúdo
da entrevista, essa alegação talvez a defesa tenha sido
mal entendida, mas não foi feita. O que nós estamos
sustentando e ressustentando agora aqui é que há uma
correspondência entre a acusação, o fato da acusação,
não só a classiﬁcação jurídica, e a defesa. O que, a ver
da defesa, que naquele dia se manifestou, por ocasião
da inquirição do ilustre Deputado Mabel, era que não
se poderia inovar a acusação, sem que se propiciasse
à defesa que inovasse também na mesma medida a
sua defesa. É nesse sentido o que se colocou, e não
naquilo que pode ter sido equivocadamente transmitido ou apreendido pelo eminente Relator.
Por isso que, se for mantida a respeitável decisão, que, no entanto, tem esse pressuposto que não
corresponde ao que sustenta a defesa, neste caso, e
somente neste caso, a defesa respeitosamente quer
deixar consignado o seu protesto e haverá de, se assim
mantida, prosseguir em direção à Egrégia Comissão
de Constituição e Justiça, para que se estabeleça que
a acusação refere-se a fato, e defesa refere-se ao fato
da acusação. Não pode haver acusação volátil, porque
não há defesa volátil.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, quanto a essa última parte, o nobre advogado do representado, creio que deve haver um espaço
reservado a suas alegações ﬁnais. V.Exa. pode manifestar-se em mérito e em profundidade sobre enten-
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dimento diverso e exercitando com mais amplitude a
defesa do representado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero consignar o meu
protesto. Salvo melhor juízo, a palavra nos debates de
requerimentos da Comissão é franqueada a Parlamentares. O advogado tem a possibilidade de apresentar
suas razões por escrito e submetê-las ao Relator. E
este Conselho decide. Caso a decisão seja contrária
aos interesses do advogado do representado, ele tem
todo o direito de procurar as demais instâncias.
Portanto, apelo novamente para V.Exa. no sentido de que possamos manter o estrito cumprimento
do Regulamento e do Regimento da Casa. O franqueamento da palavra aos Srs. Deputados e o amplo
direito de defesa, por meio de petição, ao advogado
do representado. O Regimento é claro quando diz que
ao representado ou ao seu advogado é possível fazer
inquirição à testemunha. No caso, estamos fazendo
uma decisão interna corporis do Conselho de Ética.
Essa é uma questão.
Por outro lado, cumprimento o Sr. Relator pela
inteligência, mais uma vez, ao analisar claramente que
aqui se trata de uma representação contra o Deputado
Roberto Jefferson, que está sendo representado em
face de uma injúria, de uma calúnia, que o PL assim
entendeu, e não por um episódio de investigação sobre questões dos Correios, que é uma outra instância: a CPMI.
Portanto, Sr. Presidente, rogo a V.Exa. a observância estrita do Regimento e do Regulamento do
Conselho de Ética.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Exa. tem razão. Acolho a sugestão de V.Exa.
Com a palavra o nobre Deputado Moroni Torgan.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sr. Presidente, quero apenas dizer que não há cerceamento
de defesa, na minha opinião, pois o art. 8º do Regulamento diz assim:
“A partir do recebimento da notiﬁcação,
o representado terá o prazo de 5 sessões ordinárias para a apresentação da defesa escrita, que deverá estar acompanhada de documentos.”
Quer dizer, se queria acompanhar de documentos, teve 5 sessões para acompanhar dos documentos,
que podem ser sentenças, decisões judiciais ou o que
for – poderia ter acompanhado.
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O art. 11 é muito claro:
“Findo o prazo para a apresentação da defesa, o Relator procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias.”
Quer dizer, dentro dos 5 dias, poderia ter sido
apresentado todo documento que quisesse. Após o
prazo de 5 dias, quem decide isso é o Relator. Está
tudo aí.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Reitero apenas, Sr. Presidente, que, nas alegações ﬁnais,
V.Sa. pode juntar quaisquer documentos e quaisquer
razões.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Agradeço, Sr. Relator. Peço licença, Sr. Presidente,
para dizer que a observação do ilustre Deputado...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Olha, infelizmente não é possível, porque...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Se ela está no Regimento, eu me rendo ao Regimento, mas não posso me render à lei, porque a defesa
há de se fazer presente, nos termos da Lei nº 8.906,
aprovada nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está bem, nobre advogado.
Srs. Deputados, tenho mais uma informação do
nobre Deputado Carlos Rodrigues. A Chefe de Gabinete do Deputado Carlos Rodrigues nos envia um
ofício dizendo que o nobre Deputado estará aqui no
Conselho de Ética, amanhã, às 14h30min. Portanto,
amanhã, ouviremos o Deputado Carlos Rodrigues às
14h30min.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Consulto
se é irretratável essa declaração do nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Ele nos mandou esse ofício, e eu só comunico aos
membros do Conselho e marco uma reunião para
amanhã, às 14h30min.
Mais uma explicação. Como eu ﬁz essa questão
de ordem ao Sr. Presidente, a Mesa ﬁcou de nos mandar uma reposta ainda hoje. Em havendo uma resposta sobre a autoconvocação, entrarei em contato com
todos os membros do Conselho.
Pois não, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr.
Presidente, quero compartilhar com o nosso Relator
dessa preocupação, porque, volto a dizer, qualquer um
de nós sabe e sente isso, quem é acusado de maneira
tão forte, como o Deputado Roberto Jefferson fez, deve
ser o primeiro a querer esclarecer tudo.
E o nosso Deputado Carlos Rodrigues, do meu
Estado inclusive, marcou a semana passada, adiou;
para o dia seguinte, adiou; marcou, agora, seria hoje;
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adiou para amanhã; depois, de novo, transferiu para
agosto. Agora vem a terceira ou quarta notiﬁcação a
este Conselho de que comparecerá amanhã. Vamos
considerar, porque nós nos preparamos, queremos fazer
bem o nosso trabalho... É uma inconstância ruim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Aqui está o ofício da Chefe de Gabinete. Então,
amanhã.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, acredito que esse Conselho é suprapartidário, e não vamos aqui querer levar em consideração as querelas estaduais de cada Deputado.
Eu acho que o Deputado Carlos Rodrigues, inclusive aceitando um apelo do Conselho e de seus colegas, que viesse o mais rápido possível, antecipou a
previsão dele, que seria no próximo mês, agosto, tanto
é que ele tinha mandado um ofício pedindo para ser
em agosto, e antecipou.
Portanto, não há nenhuma protelação. O Deputado
Carlos Rodrigues, na semana passada, não pôde vir,
porque estava reunindo documentos para apresentar
a este Conselho, pelo menos foi essa a explicação
que nos deu.
Portanto, acho que devemos levar em consideração a boa vontade, a vontade de esclarecer todos os
problemas que possamos querer. O Deputado Carlos
Rodrigues estará aqui, amanhã, às 14h30min, e responderá a todas perguntas porventura feitas por qualquer Deputado, seja do seu Estado ou de outro Estado
que também queira fazer.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
é avalista.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não. Deputado, esse negócio de avalista, nobre
Relator, esse negócio de avalista não está muito em
voga e não tem muito respeito, portanto eu não avalizo para ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sem qualquer querela regional, porque eu sou de
São Paulo, não sou do Rio de Janeiro, então, aqui falo
sem que possa recair nenhum tipo de acusação, de
fato, uma hora o advogado ﬁca doente; outra hora, pede
adiamento. Então, se o desejo era vir só em agosto,
melhor que marque em agosto e venha do que sistematicamente ﬁcar adiando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Já
está marcado para amanhã, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Então, eu espero que venha, que a gente possa cumprir
estritamente aqui a nossa pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, eu quero, só para encerrar as minhas
manifestações na tarde de hoje, chamar a atenção
do Conselho para um fato que observamos agora de
tarde. O nobre Relator, ao fazer a exposição desse
documento, estabelecendo a seu juízo e submetendo
ao Conselho o que ele entende e o que o Conselho
entendeu após a aprovação, ﬁcou claro que o Item
3, quando ele indefere, no que diz respeito ao que a
defesa deseja, não tem nada a ver com o Conselho
de Ética, nem vai acrescentar absolutamente nada,
muito pelo contrário. Porque, se a defesa, como disse
o Deputado Moroni Torgan, deveria ter feito, na oportunidade de apresentar a sua defesa escrita, com os
5 dias que estabelecem o Regimento Interno do Conselho... Quando a defesa diz que, já que não pôde ter
reconsiderado o seu pedido com relação ao Item 3, se
retirava, isso é um fato absolutamente normal, porque
já começa a criar óbice, logicamente, para amanhã
levantar preliminares de que foi cerceado o direito de
defesa do seu constituinte.
Mas quero neste momento dizer que S.Exa. o
nobre Relator e o Conselho agiram com absoluta imparcialidade. Aqui o Relator tem dado demonstrações
de seu equilíbrio, da sua temperança e da maneira
como que está conduzindo, da sua responsabilidade
no que diz respeito à tarefa de ser Relator desta representação.
Quero cumprimentar V.Exa. e ao mesmo tempo
me congratular com os companheiros, porque estamos
aqui agindo com absoluta isenção do que possa amanhã gerar qualquer dúvida quanto às manifestações
no que diz respeito a cada um individualmente e na
totalidade pelos membros do Conselho, porque aqui
nós teremos que ter muita serenidade para tocar este
trabalho que está sendo conduzido com muita maestria por V.Exa. e, ao mesmo tempo, com o equilíbrio,
que eu conheço, do Deputado Jairo Carneiro, Relator
deste procedimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, Sr. Relator, nem sempre a ironia se redime de
uma grosseria. Gostaria de ver se está faltando muito
respeito a esta Casa. Outro dia, falei aqui, Sr. Presidente, em auto-estima. E quero com isso especiﬁcamente dizer respeito ao Deputado Carlos Rodrigues,
que insuspeitamente, apesar de ser do PL... Eu também sou do PL, mas eu não aceito aqui nenhum tipo
de prejulgado nem com relação ao representado, Sr.
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Relator, nem com relação ao Deputado Roberto Jefferson nós não temos direito de fazer prejulgados. Queria
dizer a esta Presidência que o Sr. Carlos Rodrigues
tem endereço e domicílio certo. Ele virá a este Conselho de Ética. Calma!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sr. Deputados, não havendo mais...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Uma
contribuição à Relatoria, de forma bem objetiva, em
relação ao depoimento importantíssimo aqui da testemunha Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária
do indigitado Sr. Marcos Valério. Ela, respondendo, se
não me engano, ao Deputado Fantazzini, aﬁrmou... E
ela tem a simpatia da sociedade. Qualquer um que fez
uma inquirição mais objetiva pode ter levado alguma
crítica porque foi muito duro com a secretária, não é?
É o nosso caso aqui. Mas não, nós queremos argüir
para chegar à verdade. E reaﬁrmo aqui: ela é uma testemunha importantíssima. Agora, ela disse aqui que
não tinha nenhum intuito de ver essas matérias publicadas; que na verdade não queria essa publicidade toda.
Repetiu isso, depois de ter declarado aqui no Conselho,
parece que numa entrevista no Programa do Jô.
No entanto, a revista Veja, insuspeita de querer
proteger quem quer que seja, especialmente do PT
– revista que atua com muita veemência para apurar
tudo, o bom jornalismo –, traz uma informação que é
importante se agregar às análises deste Conselho. A
Sra. Karina informou que teve apenas uma conversa
informal, na hora do almoço, com aquele repórter Leonardo Attuch; que não era entrevista. O que a revista
informa é que a foto para a capa daquela revista foi
tirada no mesmo dia em que ela conversou informalmente com esse senhor, num estúdio, em Belo Horizonte, ao qual chegou com esse repórter e, durante
quase uma hora, fez a sessão de fotos.
O que isso indica? Que na verdade não foi tão
casual assim a publicação daquela reportagem. O que
ela relata são fatos gravíssimos, as informações são importantes, mas não precisa também trazer essa aura de
ingenuidade absoluta, de tudo acontecendo por acaso.
Na vida, alguns acreditam que nada é por acaso. Ela
deu informações, agora não precisava também trazer
esse elemento de surpresa absoluta com as matérias. De repente, foi até ao Programa do Jô também
por mero acaso. Na verdade, foi uma vontade de, por
patriotismo, segundo ela disse aqui, trazer a público
essas questões. Não precisava ter dito ao Conselho
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que não queria nenhuma publicidade desse tipo; que
tudo aconteceu à revelia dela própria.
É só um registro para ver que muita gente, com
o intuito de contribuir, acaba passando uma aura de
inocência absoluta e total. E nós já passamos, todos
nós, dessa idade. E ninguém inquire aqui para constranger nem criar confusão com ninguém. A gente
quer é buscar a verdade. O direito de perguntar, com
educação e objetividade, é inalienável de todos os
conselheiros.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Antes de encerrar a reunião, volto a dizer aos senhores membros do Conselho que estarei com o Sr.
Presidente da Mesa, agora, veriﬁcando a possibilidade de convocação do Conselho de Ética no recesso
parlamentar.
Com a palavra, para as últimas considerações,
o Relator Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, eu gostaria de sugerir a V.Exa. que... Temos absoluta certeza de que estamos realizando, todos, um trabalho com muita decência, com muito respeito a todos que aqui comparecem e, em especial,
ao representado. Mas eu gostaria de sugerir, além de
V.Exa. estar remetendo a comunicação de todas as
reuniões, de todos os atos, para o representado, na
pessoa dos seus advogados, e continuará a fazê-lo,
mas até um contato, se for o caso, para que o advogado não deixe de comparecer às reuniões. Acho que
seria muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Faremos um contato com o representado.
Com a palavra o nobre Deputado...
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Sr. Presidente, a tendência natural é que o recesso
aconteça e que esta Comissão não volte a se reunir.
Vamos torcer para que ela continue trabalhando. Mas
eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo
pela condução dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Obrigado.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Acho que todos nós estamos contribuindo para que
o País tome conhecimento de tudo o que vem acontecendo, principalmente com as denúncias feitas pelo
Roberto Jefferson. Parabenizo também o nosso Relator,
Jairo Carneiro, que com muita propriedade e segurança
tem feito um grande trabalho na Relatoria deste procedimento nesta Comissão. Só quero parabenizá-lo e
parabenizar também o nosso Relator, Jairo Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Obrigado, Deputado Fernando de Fabinho.
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Convoco V.Exas. para amanhã, às 14h30min, com
o depoimento do Deputado Carlos Rodrigues.
Está encerrada a reunião.
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Primeira Reunião (Ordinária)
Realizada em 6 de Julho de 2005
Às quatorze horas e cinqüenta e oito minutos
do dia seis de julho de dois mil e cinco, reuniu-se o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Ricardo Izar. Presentes os
Senhores Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pontes,
Benedito de Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio,
Chico Alencar, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Nelson
Trad, Orlando Fantazzini, Ricardo Izar, Jairo Carneiro
e Robson Tuma, membros titulares; Anselmo, Antônio
Carlos M. Thame, Cezar Schirmer, Mauro Benevides,
Moroni Torgan, Nelson Marquezelli, Neyde Aparecida,
José Carlos Araújo e Pedro Canedo, membros suplentes. Deixaram de registrar presença os deputados Ciro
Nogueira e Júlio Delgado. Compareceram, ainda, os
Deputados João Fontes, Carlos Alberto, Neucimar
Fraga, Heleno Silva e Zé Geraldo, não membros. Expediente: O Presidente comunicou que foram entregue, aos membros, cópias do ofício nº 23/05 do Senhor Corregedor, Deputado Ciro Nogueira, prestando
informações solicitadas por este Conselho sobre a
primeira denúncia de “mensalão”. ORDEM DO DIA:
1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Produção de prova
testemunhal – Deputado Carlos Rodrigues: O Presidente fez alguns esclarecimentos do regulamento do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com relação
ao que dispõe sobre os depoimentos das testemunhas.
Em seguida, com assento à mesa, o Deputado Carlos
Rodrigues assinou o termo de compromisso, que, depois de lido, o Presidente informou a todos a presença
dos advogados do representado e passou a palavra
ao relator, que deu início à inquirição. O Presidente interrompeu o depoente e suspendeu a reunião por três
minutos. Reabrindo os trabalhos, o Deputado Carlos
Rodrigues entregou à presidência e ao relator documentos sobre os fatos narrados em seu depoimento.
A seguir, o Presidente passou a palavra ao advogado
do representado que solicitou as notas taquigráﬁcas e
a Ata da reunião do dia cinco de julho, até o momento
em que a defesa estava presente, obtendo deferimento do Presidente. A seguir, propôs, de acordo com o
Art. 5º da Constituição Federal, inciso LV, c/c Art 15 da
Resolução deste Conselho e c/c Lei 8906/94, que seja
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submetido à consideração do plenário do Conselho de
Ética que a defesa tenha o direito da palavra ao ﬁnal
dos debates porque os advogados estão representando o acusado, Deputado Roberto Jefferson, como
parlamentar. O Presidente agradeceu a sugestão do
representante e informou que o Conselho de Ética já
está estudando alterações no regulamento e, enquanto
não modiﬁcado, será cumprido o estabelecido no Art.
12, inciso III do Regulamento. Dando continuidade à
reunião, os representantes do representado passaram
a inquirir o depoente, por intermédio do Presidente, e,
logo após, o Presidente passou a palavra aos Deputados José Carlos Araújo, Edmar Moreira, Ângela
Guadagnin, Ann Pontes, Chico Alencar, Benedito de
Lira, Josias Quintal, Orlando Fantazzini e o Presidente suspende a reunião por dois minutos. Reabrindo os
trabalhos às dezessete horas e trinta e três minutos,
ﬁzeram uso da palavra, pela ordem, os deputados Moroni Torgan, Antônio Carlos M. Thame, João Fontes e
Neyde Aparecida. O relator, com a palavra, interrogou
o depoente se ele aceitaria uma eventual acareação,
obtendo resposta aﬁrmativa. Neste momento, o Presidente anunciou que assim que receber qualquer informação à respeito da autoconvocação entrará em
contato com os membros deste Conselho, e se não
houver autoconvocação, o Presidente comunicou que
no mês de julho organizará reuniões semanais com
o Presidente e o relator da CPMI dos Correios, para
troca de informações, com a participação do Relator,
Deputado Jairo Carneiro, este Presidente e os membros do Conselho que quiserem. Presidiu, também, a
presente reunião, o Deputado Josias Quintal. O inteiro
teor desta reunião foi gravado e as notas taquigráﬁcas,
após serem decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às dezoito horas e
nove minutos. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux
F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Havendo número regimental, está aberta a sessão.
Expediente.
Encontra-se nas pastas entregues aos membros
do Conselho cópia do Ofício nº 23, de 2005, do Sr.
Corregedor, Deputado Ciro Nogueira, prestando informações solicitadas pelo Conselho sobre a primeira
denúncia do mensalão.
Ordem do Dia.
A presente reunião tem por ﬁnalidade ouvir o
depoimento do Deputado Carlos Rodrigues, a quem
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convido para tomar assento à mesa, juntamente com
seu advogado, o Dr. Marcelo Bessa. (Pausa.)
A respeito do depoimento da testemunha, tenho
alguns esclarecimentos a fazer ao Plenário. De acordo
com o que dispõe o art. 12 do Regulamento deste Conselho de Ética, a testemunha prestará compromisso e
falará somente do que lhe for perguntado, sendo-lhe
defeso qualquer explanação ou consideração inicial.
Será dada a palavra ao Relator, Deputado Jairo Carneiro, para as perguntas, que poderão ser feitas neste
momento e a qualquer momento que entender necessário. Após a inquirição inicial, será dada a palavra ao
representado ou ao seu procurador. A chamada para
que os Parlamentares inquiram a testemunha será feita
de acordo com a lista de inscrição.
Eu gostaria de, novamente, voltar a lembrar os
Srs. Deputados que só poderão fazer uso da palavra
os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, inicialmente os titulares, depois os suplentes,
e poderão utilizar a palavra, por 5 minutos, os Líderes
de bancada. Os Vice-Líderes poderão falar em nome
do partido se for apresentada a esta Presidência, por
escrito, a autorização do Líder.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Sr. Presidente, V.Exa. citou que haveria participação do advogado do representado, mas ele não está
presente. Gostaria que constasse em ata a ausência
do patrono.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Esta Presidência registra a ausência do advogado
do representado.
Antes de ouvirmos o Relator, Deputado Jairo
Carneiro, leio o termo de compromisso:
“Nos termos do art. 12, inciso I, do Regulamento do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, presto o compromisso de falar
somente a verdade sobre o que me for perguntado acerca dos fatos relativos ao Processo nº
1, de 2005 – Representação nº 28, de 2005,
do Partido Liberal, movido contra o Deputado
Roberto Jefferson. Sala das reuniões, 6 de julho
de 2005. Deputado Carlos Rodrigues”.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, para uma comunicação. Para nossa
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satisfação e privilégio, encontra-se neste plenário a
Dra. Marama, que é a Juíza-Presidente do Tribunal do
Trabalho da Bahia e esposa do nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Antes de ouvirmos o Relator, eu gostaria de lembrar a todos que o representado e seus advogados
foram avisados. Está chegando um dos advogados
do representado.
Com a palavra, para as perguntas iniciais, o nobre Relator, Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, nobres colegas, Srs. advogados do representado e advogados da testemunha, nobre colega Deputado Carlos Rodrigues, a quem agradeço a presença
para contribuir com os trabalhos deste Conselho. Meu
caro Presidente, Deputado Ricardo Izar, inicialmente,
consulto o Deputado Carlos Rodrigues – antes Bispo
Rodrigues, hoje não mais ostentando esse título...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, questão de ordem. Sr. Relator, perdoe-me. Eu quero salientar que o Deputado Carlos
Rodrigues veio a este Conselho na condição de testemunha. Quero salientar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Assim foi anunciado, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Pois não, Presidente. Mas quero salientar essa condição, até porque não custa nada e para informar aos
Deputados que chegaram agora e aos advogados do
representado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
a minha primeira indagação não é exatamente sobre o
mérito do nosso trabalho, mas este Relator gostaria de
saber se o fato de V.Exa. deixar de ser bispo, a razão
dessa atitude ou decisão da igreja tem alguma relação
com qualquer atividade de V.Exa. no que se refere ao
assunto mensalão ou propina para Parlamentares.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nobre Deputado Jairo Carneiro, aos 18 anos de idade,
eu abracei a fé evangélica. Sou ﬁlho de portugueses.
Entrei para o seminário, ﬁz o seminário evangélico da
Assembléia de Deus no Rio de Janeiro. Casei-me aos
21 anos de idade e fundei, junto com o Bispo Edir Macedo Bezerra, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ali
trabalhei por 29 anos da minha vida. A instituição decidiu que eu deveria entrar para a política de mandato,
porque eu já fazia política. Durante 20 anos, coordenei
a área política da Igreja, 14 dos quais sem mandato.
Fazia campanha. Acabava a campanha, eu voltava
para a área sacerdotal, religiosa. Abri neste Brasil mais
de mil igrejas. Fundei a Igreja Universal no Estado de
São Paulo, em Pernambuco , no Espírito Santo, no Rio
Grande do Sul, no Rio de Janeiro, inúmeras. Viajei para
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vários países: Guiné Bissau, Moçambique, Angola,
África do Sul, Portugal, Espanha. Fundei a Igreja na
Espanha e ajudei a fundar a Igreja na América Latina
quase toda. Um dia, decidiram que eu deveria entrar
na política, e foi o que ﬁz. Quando houve aquela denúncia da LOTERJ, no Rio de Janeiro, o Conselho de
Bispos decidiu que eu deveria afastar-me até que tudo
estivesse esclarecido. Mas eles o ﬁzeram de uma forma que eu achei que não foi correta para comigo, pelo
muito que eu me dediquei à instituição, pois foram 29
anos da minha vida. Toda a minha juventude passei
na Igreja, lutando. Fui preso, espancado, passei fome,
passei frio, noites sem dormir. Eu fui o primeiro pintor,
o primeiro pedreiro, o primeiro faxineiro da Igreja, o
primeiro pastor, o primeiro obreiro da Igreja, quando
a Igreja nada tinha. E trabalhei muito tempo sem salário, muitas e muitas vezes sem almoçar e sem jantar.
Passei fome e muitas vezes dormia no altar da igreja,
porque a Igreja nada tinha, nada tinha. (Choro. Pausa.)
Eu... Sempre que eu falo na Igreja, eu me emociono,
porque foi a minha vida que eu passei lá. E eles não
foram corretos comigo, pois não me deram o direito da
dúvida. Qualquer bandido merece o direito da dúvida,
mas não eu. A maioria dos bispos que estão lá hoje
foram batizados por mim, que preguei o Evangelho a
muitos deles, busquei muitos deles na favela, na criminalidade, tirei muitos deles do tráﬁco, das drogas,
pregando o Evangelho para eles. E eles não foram
corretos comigo, não ﬁcaram solidários, nem sequer
me deram o direito da dúvida. E eu me magoei. Eu
ﬁquei magoado e disse a eles: “Para a Igreja eu não
volto mais, não vou exercer nunca mais o ministério”.
(Choro.) Eu sou um homem cheio de defeitos, de erros,
mas eu nunca cometi o erro de deixar um amigo meu
abandonado, mesmo que ele estivesse errado, porque
um pastor tem que ter compaixão das pessoas. Por
isso, afastei-me e fui afastado do sacerdócio. E eu não
tenho culpa desse assunto da LOTERJ. A CPI provou
isso. O Ministério Público me investigou, provou isso.
Inocentaram-me. Nada ﬁcou provado contra mim. Mas
eu tive um sofrimento muito grande. O sofrimento maior
foi me ver desamparado por aqueles que eu amparei
ao longo de minha vida, por 30 anos. Vinte e nove anos
eu lutei pela Igreja, mas na hora em que eu precisei
deles, eles me deram as costas e me cruciﬁcaram.
Não foram corretos, porque, quando eles precisaram,
eu estava lá, sempre ao lado deles. O Bispo Macedo
foi preso. No dia em que ele foi preso, eu era Bispo na
Bahia. Peguei o avião e fui para lá. Fiquei dormindo na
cadeia os 15 dias, até ele sair de lá. Fiquei dormindo
na porta da delegacia, num banco da delegacia. Eu
disse: “Macedo, só vou sair daqui quando você sair.
Eu vou sair junto com você”. De todos eles, não houve
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um que tivesse algum problema pessoal que eu não
tenha comparecido. Eu disse: “Olha, estou do teu lado”.
E quando eu precisei, quando eu errei, eles não foram
solidários comigo. Então, eu ﬁquei magoado, porque
isso não é companheirismo, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
não é mais vinculado à Igreja?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
sou membro da Igreja, vou aos domingos ao culto,
sento lá (choro) no último banco...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu vou suspender a sessão por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
me sento no último banco. Assisto ao culto em muitas
igrejas que eu construí e dou meu dízimo, de tudo o
que eu recebo dou 10%. (Choro.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está suspensa a sessão.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está reaberta a sessão.
Com a palavra o nobre Relator, Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Deputado Carlos Rodrigues, V.Exa. dispõe e pode oferecer
a este Conselho o resultado desses procedimentos
investigatórios que mencionou, um inquérito e uma
investigação creio que do Ministério Público?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
peço desculpas por chorar, mas eu me emociono, porque é algo por que eu passei a minha vida inteira, desde
garoto, 18 anos. Hoje, eu tenho 47, são 29 anos que
me dediquei. Eu me emociono, porque a Igreja sempre foi a minha vida. Eu não me concebia existir fora
da Igreja. Isso para mim foi muito difícil. Mas eu peço
desculpas aos senhores e prometo me esforçar para
não me emocionar mais.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Fique
tranqüilo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Acho que a gente tem que superar essas coisas. Aﬁnal,
nem tudo dura para sempre. Tenho aqui, nobre Relator, e ofereço também aos senhores membros, uma
investigação do Ministério Público Estadual do Rio de
Janeiro, a quem eu me submeti, mesmo com as prerrogativas legais. Como Deputado Federal, não teria
necessidade. Fui ao Ministério Público, a promotora
quis marcar um local, eu falei: “Eu vou aí. Não marque,
não”. Eu fui lá, abdicando das minhas prerrogativas,
prestei todas as declarações que ela quis, e ela encaminhou... praticamente me isentando, não contendo
qualquer manifestação no sentido de indiciamento do
referido Parlamentar. Promotora Dora Beatriz Wilson
da Costa. Eu passo ao nobre Relator e também peço
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que os meus assessores distribuam aqui, sobre o assunto da LOTERJ no Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O Deputado Roberto Jefferson declarou pela imprensa que o
mensalão se iniciou no Rio de Janeiro e vincula o assunto a V.Exa. O que tem a dizer?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
quero dizer a V.Exa. que eu não fui Deputado Estadual, nunca fui Deputado Estadual, nunca operei nada
dentro da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.
Nesses 6 anos de mandato, eu estive na Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro no máximo 10 vezes,
contando o dia da minha diplomação, porque a segunda foi na Assembléia. E medalhas comemorativas,
eventos comemorativos. Eu não poderia operar nada
na Assembléia do Rio de Janeiro, e, se V.Exa. quiser
meu sigilo telefônico, V.Exa. vai constatar que, nesses 6 anos, eu acho que eu não liguei para mais de 6
Deputados Estaduais na Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, porque eu não tenho contato praticamente
com ninguém dentro da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro. Não me interessa, não tenho o que tratar
lá dentro. E também nunca ouvi falar que na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro tivesse algum tipo
de mensalão ou mesada ou propina. Nunca ouvi falar
nisso, eu nunca ouvi falar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sabe se
houve alguma investigação na Assembléia a respeito
desse assunto e qual o resultado?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
não sei. Eu sei muito pouco da Assembléia. Sei o que
sai nos jornais.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora, já sobre o depoimento prestado pelo Deputado
Roberto Jefferson, ele declarou que V.Exa. recebia
e repassava o mensalão a outros Deputados. O que
V.Exa. tem a dizer?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Tenho a dizer que isso é uma coisa absurda, ele falar esse
tipo de coisa. Eu nunca recebi dinheiro de ninguém
para comprar votação. Explico aos senhores que eu me
elegi pelo PFL. No dia da minha posse aqui, em 98, no
dia da posse, eu passei para o PL, eu e outros companheiros. Fui oposição ao Fernando Henrique Cardoso
4 anos, e V.Exa. sabe que oposição é tratada a pão e
água. No Governo Fernando Henrique, nem minhas
emendas eu aprovava direito. Era com muita diﬁculdade. As emendas que cabem ao Parlamentar. Pelo
contrário, outros se apossavam das minhas emendas.
Eu ﬁz oposição, com respeito, claramente, ao Fernando Henrique, ao seu Governo, mas ﬁz oposição sólida, ﬁrme, segura, sabia o que estava querendo. E eu
jamais... E tratei... E quando entrei no Partido Liberal,
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nós tínhamos 5 Deputados Federais. Trabalhei 4 anos.
Ao terminar esse primeiro mandato, nós tínhamos 22
Deputados Federais. Eu não tinha nada para oferecer, eu era oposição ao Governo Fernando Henrique.
E acho um absurdo as pessoas falarem que a gente
votava com interesse ﬁnanceiro. Ora, se eu era oposição... E os senhores podem ver pela votação que eu
tinha, que o PL tinha no Governo passado. Nós votávamos tudo com o PT. O Governo fazia suas reuniões,
e nós fazíamos com o PT. O PT dizia para a gente:
“Nós vamos fazer oposição sobre isso, isso e aquilo”.
E o Partido Liberal, V.Exa. pode constatar, no Governo Fernando Henrique, nós acompanhamos o PT em
quase 100%, em todas as votações. Então, não seria
interesse ﬁnanceiro. Nosso interesse, realmente, era
mudar este País, mudar o Brasil. Agora, uma vez que
nós ganhamos a eleição, indicamos o Vice-Presidente
da República, a nossa obrigação é o quê? É votar com
o Governo do PT. É claro, porque é inconcebível que
num partido que esteja há 8 anos na oposição, junto
com o PT, votando com o PT, quando ganha a eleição
e indica o Vice-Presidente da República, a gente não
vá votar agora com o PT. Então, não se pode tomar
por base o painel de votação no caso do PL, porque
nós sempre fomos aliados do PT nesta Casa, pelo menos nos últimos 6 anos. E ﬁzemos o Vice-Presidente
da República. O nosso partido tem responsabilidade.
Nós temos que votar com o PT mesmo, somos aliados do PT. Não é por cargo, porque, quando você faz
uma oposição consciente de 8 anos nesta Casa, é por
uma opção. E o PL vem nessa oposição ao Governo
neoliberal do Fernando Henrique, vinha, há 8 anos. Eu
sou Parlamentar há 4 anos, segundo mandato. Quando entrei, o PL já era assim, e segui à risca e agucei
mais ainda essa oposição. E trouxemos muitos Parlamentares para o PL. Como? O que tínhamos a oferecer? Presidência de partido nos Estados, relatoria,
presidência de Comissão, que é o que o partido de
oposição faz quando ele quer crescer.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ainda com base no depoimento do Deputado Roberto
Jefferson, há aquele episódio que já foi tratado com
outros Parlamentares e testemunhas também aqui
neste Conselho segundo o qual consta que V.Exa.,
juntamente com o Deputado Pedro Henry e o Deputado Valdemar Costa Neto, reuniram-se para pressionar o Deputado Múcio, Líder do PTB, para receber o
dinheiro para apoiar o Governo. O que V.Exa. declara
sobre esse episódio?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, acho que é de senso comum saber aqui que
eu estava na Comissão de Reforma Política, da qual
era Presidente o Deputado Alexandre Cardoso. E eu
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lá – V.Exa. pode pedir as transcrições dos depoimentos ou perguntar a colegas seus do PFL – fui contra a
forma como estava se conduzindo a reforma política,
porque eu queria o ﬁm do voto obrigatório, queria o
ﬁnanciamento público misto e outras coisas mais. Não
que o meu partido seja contra a reforma política. Nós
somos a favor, mas não dessa daí. E lá na Comissão
houve um fato diferente: o PT se uniu ao PSDB e ao
PFL para fazer a reforma política, e nós, PTB, PP e
PL ﬁcávamos... Ora, se nós somos aliados do PT e o
PT se une ao PFL e ao PSDB, que aliança é essa? O
que nós somos, então? Então, eles não vão nos ouvir? Fomos falar com o José Dirceu, com o Genoíno.
E um dia, num ato extremo, o Valdemar me chama e
diz: “Quero você presente num almoço lá em casa.
Você é o nosso coordenador dentro da reforma política
e queria que você estivesse lá”. Nesse dia, estava o
Roberto Jefferson, estavam todos esses personagens
a que V.Exa. se referiu. E nós tratamos unicamente
da reforma política. Do que tratamos? Que nós íamos boicotar o... Não íamos dar quorum no Plenário,
íamos derrubar todas as sessões de Comissões, da
CCJ, Transportes. Todos os nossos indicados, no ato
da abertura das sessões, iriam pedir veriﬁcação de
quorum. Quando fosse para ler a ata, iríamos pedir a
veriﬁcação. E o Deputado Valdemar Costa Neto ﬁcou
de ser, se não me engano, o porta-voz ao João Paulo. E V.Exa. pode certiﬁcar-se com o Deputado João
Paulo que daquela reunião saiu esta decisão de que
nós iríamos tentar não dar quorum e derrubar todas
as Comissões se o PT não sentasse com os aliados e
discutisse a reforma que os aliados achavam importante ser feita. Esse foi o motivo da reunião, o motivo pelo
qual eu participei. Tivemos mais uma reunião. Dessa
vez, o Roberto Jefferson não estava. E tivemos outras
em casas de outros personagens de que eu nem me
recordo aqui agora, sempre sobre reforma política.
Isso até foi sobejamente falado pela imprensa, que os
aliados estavam insatisfeitos com o PT pela união do
PT com a oposição para fazer uma reforma política,
porque os nossos partidos não estavam preparados
para a lista partidária. Esse foi o motivo da nossa reunião lá na casa do Roberto Jefferson, fato conﬁrmado
pelo Múcio, pelo Líder do PTB.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em algum momento, no atual Governo, V.Exa. teve algum
tipo de diálogo... Peço a atenção do advogado, que
não pode interferir.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Perdão, desculpe-me.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em algum momento, no atual Governo, V.Exa. teve algum
tipo de diálogo, de conversa, mesmo da iniciativa de
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outrem, seja líder, presidente de partido ou colega, sobre dinheiro para apoiar o Governo, sobre mensalão
ou qualquer outra denominação?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não. Não tive. Sobre isso a que o Roberto Jefferson
se refere, compra de voto, mesada, mensalão, não tive
conversa. Não, senhor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa.
conhece os Srs. Delúbio Soares e Marcos Valério?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
Sr. Delúbio eu conheço. Conheci ele e outras pessoas do PT, como o Sr. Sílvio Pereira, durante a campanha do Presidente Lula. Eu fui muitas vezes à sede
do partido, do PT, em São Paulo, onde, junto com o
Senador Magno Malta, o Deputado Walter Pinheiro, o
Deputado Gilmar Machado, de Minas Gerais, ajudei a
coordenar os eventos evangélicos no Brasil em favor
do Presidente Lula. Eu ia para lá, para a sede do PT.
Ficava lá. E ali tive contato com o Sr. Delúbio, que até
então não conhecia, e com o Sr. Sílvio Pereira. Mas o
Sr. Marcos Valério eu não conheço, nunca tive nenhum
contato com ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Após
as eleições, houve contatos com o Sr. Delúbio?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – De que
natureza? Onde?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
estive com o Sr. Delúbio... Para mim, era uma coisa
corriqueira estar com líderes políticos, porque essa é
a nossa atividade. Então, eu não estava preocupado
em marcar local nem hora na minha mente. Eu estive
algumas vezes com o Sr. Delúbio. Pensando que essa
pergunta me seria feita, há alguns assuntos que eu
tratei com o Delúbio de que eu consigo me lembrar. Eu
estive com ele, se não me engano, 2 ou 3 vezes aqui
na sede do PT e estive com ele, também, na sede do
PT em São Paulo. E tratei de assuntos. Por exemplo,
eu me lembro de que, na última vez, ainda agora, na
eleição para Prefeito, eu estava lá em São Paulo, com
o Marcelo Sereno, procurando o Marcelo Sereno para
falar de alianças PL – PT no Rio de Janeiro, ele me pediu para ir lá algumas vezes, numa dessas, o Delúbio
entra pela sala e diz: “Rodrigues, eu preciso de você,
preciso te falar”. Eu falei: “Pois não, Delúbio”. Ele disse:
“Olha, o PT...” Ele não falou PT. “Eu queria que você me
ajudasse, que a sua igreja em Moçambique ajudasse o
candidato da FRELIMO, que é um socialista.” Eu disse:
“Olha, eu conheço, eu morei lá, fui pastor, fui bispo 2
anos lá em Moçambique. O que você quer?” Ele disse:
“Eu queria que a Igreja lá recebesse, ﬁzesse um evento para o candidato”. Eu telefonei para o Bispo de lá,
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embora estivesse afastado da direção partidária. Falei
com o Crivella, falei com bispos da Igreja Universal, lógico, porque mantenho amizade com eles, e consegui
que o candidato da FRELIMO fosse apoiado pela Igreja. É um candidato que, segundo o Delúbio, seria um
socialista. Bom, também falei com o Sr. Delúbio aqui,
no PT, sobre o acordo em Pernambuco. Fui chamado
pelo Sr. Genoíno, e nesse dia estavam o Sr. Delúbio
e, se não me engano, o Prefeito de Recife. Foi quando me pediram ajuda para que a instituição religiosa
apoiasse o PT em Pernambuco e o PL ﬁzesse uma
coligação. E tivemos 2 reuniões a respeito disso. Em
Recife, perdão. E o PL não apoiou lá. Acabou o PL,
depois da campanha, apoiando o PTB. O PL apoiou
oﬁcialmente o PTB em Pernambuco. Sempre assuntos
relacionados a essas coisas.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O Sr.
Delúbio nunca lhe falou sobre preocupação que ele
estava tendo com problemas de unha encravada?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, nunca tratou esse tipo de assunto comigo. Não,
senhor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Marcos
Valério, não conhece, nunca teve qualquer contato?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
conheço, nunca o vi, nem sabia que ele era calvo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca
recebeu dele qualquer contribuição para sua campanha política? Nem das empresas dele?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
eu não recebi, nem o meu partido, do qual sou Presidente atualmente, recebeu, no Rio de Janeiro, do Sr.
Marcos Valério, qualquer benefício.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vou
fazer uma indagação que talvez seja um pouco frágil:
V.Exa. foi Vice-Líder no Governo passado?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
no Governo Fernando Henrique.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sei.
Neste Governo, não?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
continuo Vice-Líder.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ah,
continua Vice-Líder.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Continuo Vice-Líder.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Participou de indicações de nomes para diretorias de empresas estatais?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, no Rio de Janeiro, o meu partido indicou 2 diretorias da Docas; o Chefe do SPU; o DNIT no Rio de Janeiro; e também um diretor administrativo de portos.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Havia
algum compromisso dos indicados, dos nomeados, de
oferecerem algum tipo de contribuição para o partido
ou para Parlamentares do seu partido?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
não existe isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por
enquanto, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o advogado do representado, Dr.
Luiz Francisco.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Obrigado. Sr. Presidente, eminente Relator, ilustre
testemunha, digno colega Marcelo Bessa, em virtude
daquele episódio de ontem, a representação do aqui
representado e, portanto, acusado, Deputado Roberto Jefferson, antes de dirigir a palavra a respeito da
presença da ilustre testemunha, quer suscitar umas
questões em caráter preliminar, para as quais peço a
consideração de V.Exa., eminente Relator, e dos demais membros do Conselho.
Em primeiro lugar, faço um requerimento das notas taquigráﬁcas e ata da sessão de ontem, 5 de julho,
até o momento em que a defesa esteve presente e teve
que se retirar, em virtude do ponto que se examinará a
seguir. Peço que V.Exa. deﬁra esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deferido.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Muito obrigado. Em segundo lugar, é preciso estabelecer que, ainda há pouco, o ilustre advogado Dr. Marcelo Bessa dirigiu a palavra ao seu cliente e o eminente
Relator observou que ele não poderia intervir.
Este é o ponto segundo da nossa intervenção.
Sustenta a defesa do ilustre Deputado Roberto Jefferson que, ao contrário do que vem entendendo este
egrégio Conselho e o eminente Relator, não só pode
como deve, a seu nuto, intervir o advogado quando
lhe parecer adequado na assistência que presta a seu
cliente, na qualidade de testemunha e muito mais na
qualidade de acusado, que é o nosso caso aqui, relativamente ao Deputado Jefferson. Isso foi restringido
ontem porque se sustentou que o regulamento deste
Conselho de Ética não preveria essa possibilidade. Ao
que se opôs este advogado. Malgrado não preveja – o
que é correto –, isto não afasta os direitos dos acusados em geral, e muito menos as prerrogativas dos
advogados no exercício do seu múnus.
Então, aqui se disse que os advogados não poderiam falar, somente os Parlamentares. Mas na qualidade
de representantes habilitados, com mandato juntado
aos autos deste processo, nós temos mandato, sim,
do Deputado Jefferson e somos por força do instituto
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da representação aqui o Parlamentar Roberto Jefferson. E, portanto, poderemos intervir, no interesse da
sua defesa, como se ele fosse, no momento que isso
nos pareça adequado e seja admitido pela Mesa. Mas
não porque, na qualidade de advogados, venhamos
a ser cerceados por que alguém acha que isso não
é possível.
Se alguém acha que isso não é possível, nós temos que remeter à Constituição, ao art. 5º, inciso LV,
onde está plasmado esse direito de defesa de acusados, em todas as instâncias e procedimentos. Se nós
descermos a este Conselho, ao próprio Conselho de
Ética, em sua instituição está regulado às expressas,
no seu art. 15, que peço licença a V.Exa. para ler, o
seguinte: “É facultado ao Deputado, em qualquer caso,
constituir advogado para sua defesa, ou fazê-la pessoalmente, em todas as fases do processo, inclusive
no Plenário da Câmara dos Deputados”. É o que nós
estamos fazendo aqui. Esta é uma fase do processo,
uma instrução da maior relevância.
Ademais, é direito dos advogados, instituído por
lei aprovada nesta Casa e no Senado Federal, a Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que institui o Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
em cujo art. 7º, inciso X e XI, pode-se ler:
“Art. 7º São direitos do advogado:
...............................................................
X – usar da palavra pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção
sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos, documentos ou
aﬁrmações que inﬂuam no julgamento, bem
como para replicar acusação ou censura que
lhes forem feitas”.
XI – reclamar verbalmente ou por escrito,
perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade,
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento”.
Nessas condições, e de acordo com o que prevê a
lei e também o ato que instituiu este egrégio Conselho,
que prescreve inclusive que de decisões contrárias à
lei ou à Constituição Federal cabe recurso para a egrégia Comissão de Constituição e Justiça desta Casa,
aquele primeiro requerimento de notas taquigráﬁcas
e ata da sessão visa instruir recurso dirigido àquela
egrégia Comissão da decisão de ontem que não permitiu a nossa intervenção no interesse da defesa. Que
V.Exa. já deferiu, mas explico por que requeri.
Finalmente, neste ponto, quero propor a V.Exa.
que submeta à consideração plenária – se não puder
pessoalmente decidir – a tradição do direito de que a
defesa fale por último. O ponto de divergência ontem
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envolvia exatamente o tema de que se agrega acusação que não é aquela que consta da acusação formal
no processo. E aí a defesa não tem oportunidade de
falar sobre isso.
Nessas condições, Sr. Presidente, quero propor
que V.Exa. encontre a forma adequada, monocraticamente ou com seus pares, para que nós possamos,
no exercício sagrado do direito de defesa, ver acrescentada, depois da intervenção do Relator e nesse
momento que nos é concedida a palavra, nos termos
do regulamento, a faculdade, que pode ser usada ou
não, de falarmos após as inquirições dos ilustres Srs.
Deputados. Esse é um requerimento preliminar, e
agradeço a paciência de V.Exa. de nos ouvir. É o que
queremos propor a V.Exa. e ver decidido, a ﬁm de que
possamos aquilatar a utilidade da presença de nós,
advogados, aqui, na condição de representante do
nosso representado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Antes desta Presidência, falará o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Um esclarecimento a V.Sa.: quando eu fazia uma indagação
ao Deputado Carlos Rodrigues, e ele já respondia, o
nobre advogado que o assiste – perdoe a expressão
que uso – cochichava com o Deputado. Eu creio que
isso não é possível, em qualquer juízo ou tribunal, na
hora do depoimento. Foi a observação que ﬁz. Quanto
ao mais, deixo claro também que disse a V.Sa. ontem,
nas razões ou alegações ﬁnais, que V.Sa. pode juntar
tudo que V.Sa. quiser em defesa do representado.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas aí Inês é morta. Não é, Deputado?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não,
será antes do julgamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Ao Dr. Luiz Francisco gostaria de primeiro agradecer
as sugestões. Nós, do Conselho de Ética, já estamos
fazendo modiﬁcações no Código, inclusive essa. Mas
o Código que existe hoje está aqui para ser cumprido.
Gostaria de dizer a V.Sa. que, pelo art. 12, inciso III,
do Regulamento, “após a inquirição inicial do Relator,
será dada a palavra ao representado”. Somente isso.
O inciso IX diz que, se a testemunha se ﬁzer acompanhar – isto no caso da testemunha – de advogado,
este não poderá intervir ou inﬂuir, de qualquer modo,
nas perguntas e nas respostas, sendo-lhe permitido
consignar protesto ao Presidente do Conselho. Então,
eu agradeço a V.Sa. Estamos fazendo o estudo, mas
vamos ter que cumprir o Código atual.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Eu agradeço, Sr. Presidente, e vamos participar das
perguntas, mas resguardando a possibilidade prevista em lei de intervir, pela ordem, quando nos parecer
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adequado e sob o crivo de V.Exa. Queria, então, dirigindo-me ao ilustre Deputado Carlos Rodrigues...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Sa. vai dirigir-se ao Presidente e, posteriormente,
ao Deputado.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Através de V.Exa., quero indagar se S.Exa. conhece
o Sr. Rogério Batista Chirago.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Rogério Batista...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Chirago.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – De
lembrança assim, não conheço, não. Se V.Sa. me desse mais dados.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– É um advogado do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, tanto o advogado se dirige a V.Exa.,
como Presidente, como a testemunha também responde a V.Exa., e não diretamente ao advogado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Lógico.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – De
lembrança, eu não conheço. Pode ser que conheça,
não associando a pessoa ao nome.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Se, Sr. Presidente, a testemunha, não tendo lembrança por nome de quem seja, pode reconhecer o
Sr. Roberto Batista Chirago, advogado no Estado do
Rio de Janeiro, como aquele senhor no canto, de cavanhaque, de terno escuro.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Reconheço. Acho que esteve comigo no partido 2 ou 3
vezes. Partido Liberal.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Esse senhor é o Sr. Rogério Batista Chirago, a quem
eu me referia, Sr. Presidente. Se...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, pela ordem. Quando do depoimento
do Deputado Roberto Jefferson, ele pediu que todas as
perguntas fossem feitas a ele. Ele anotava e respondia
a todas as perguntas. E não ﬁcou em perguntas e respostas. Eu indago a V.Exa., como o procedimento, no
caso do representado, foi todas as perguntas de uma
vez e agora estamos com a testemunha... Em relação
aos Deputados, foi o procedimento ponderado a V.Exa.,
que aceitou que os Deputados ﬁzessem perguntas e
respostas. No caso do advogado, também foi acertado
assim? Ou o advogado faz todas as perguntas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Aconteceu o seguinte, nobre Deputado. Nas 2 primeiras
reuniões, ﬁzemos dessa maneira. E por solicitação da
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maioria dos Deputados nós modiﬁcamos. Então, estou
dando liberdade. Aqueles que quiserem fazer todas as
perguntas poderão fazê-las. Os que quiserem fazer
individualmente cada uma das perguntas e esperar
a resposta também poderão fazê-lo. Eu dei liberdade
aos Srs. Deputados. Logicamente, estou dando essa
mesma liberdade para o advogado do representado.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Obrigado, Sr. Presidente. Tendo a ilustre testemunha
reconhecido o Dr. Rogério Batista Chirago, advogado
do Estado do Rio de Janeiro e em todo o País, mas
licenciado pelo Estado do Rio de Janeiro, indago se,
reconhecendo-o, a testemunha tem alguma coisa a
alegar contra ele. Se a testemunha tem alguma coisa a alegar contra o Sr. Rogério Batista Chirago ou a
quem reconheceu aqui.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu não me lembro do que eu tratei com esse
senhor. Eu não estou associando aonde V.Exa. está
querendo chegar. Eu não entendo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Eu quero chegar... saber se a testemunha tem ou
não alguma coisa a alegar.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – No
momento, não me lembro. Não o associo a nenhum
problema. Por enquanto, não o associo a nenhum
problema.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Portanto, a testemunha não pode informar se ele é
ou foi advogado da Igreja Universal?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – A
Igreja Universal é uma igreja que tem muitos departamentos. Tem o departamento que trata só de aluguel,
de construção, da área política, da área educacional, da
área jurídica. Então, nós temos vários pastores ou bispos e advogados. Tudo da área de advocacia é aquele
grupo que trata. Quando me chegava alguma questão
da área jurídica, eu encaminhava, por solicitação, para
que tratasse desse assunto. Então, não entrava nos
pormenores. Que eu me lembre, é isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não se lembra se ele foi ou não...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Se
ele foi ou é...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– ...do Partido Liberal do Rio de Janeiro? Se ele foi
advogado?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
me lembro também, não. Não lembro, não, senhor. Se
ele foi advogado do Partido Liberal, não lembro, mesmo
porque eu fui Presidente do partido, outros assumiram
a presidência, voltei a ser, saí, voltei... Mas também não

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

sou obrigado a conhecer todas as pessoas que militam
dentro do partido, que trabalham dentro do partido.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A ilustre testemunha pode informar, já que eu não
tenho o dado e não sou do Estado do Rio de Janeiro,
o nome do ilustre Parlamentar Estadual do Partido Liberal e também ligado à Igreja Universal do Reino de
Deus que foi morto a tiros no Rio de Janeiro?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Foi
o Deputado Valdeci Paiva, Deputado Federal. Foi morto ainda como Deputado Federal. Estava eleito Deputado Estadual.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E o Dr. Rogério Batista trabalhava com ele?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, parece-me, não tenho certeza, porque não tinha
obrigação de saber quem eram os funcionários dele
ou quem não eram.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Desculpe-me, Dr. Luiz Francisco, digno representante do
representado, interrompê-lo. Eu quero fazer uma ponderação a V.Exa., Sr. Presidente, e especialmente
ao Sr. Relator. Nós temos um objeto absolutamente
especíﬁco e determinado nessa representação. Este
Conselho de Ética, com certeza, não tem nenhum interesse em olvidar ou ocultar nada daquilo que leve
à elucidação do – entre aspas – “mensalão”. Repito
que o “mensalão” hoje está sobejamente investigado
nesta Casa por meio de n apurações, como a CPMI
dos Correios, a CPMI do Mensalão propriamente dita,
na Corregedoria e até, em apêndice, neste Conselho
de Ética, tendo em vista a representação que o Presidente Nacional do PL fez para que se apurassem as
acusações que lhe foram impostas.
Isto posto, eu quero ponderar a V.Exa., evidentemente sem o intuito de, absolutamente, prejudicar em
nada a apuração, que não podemos desviar o rumo e
até mesmo o foro desta reunião. Nós estamos geograﬁcamente no Rio de Janeiro. As indagações fogem, a
princípio, numa primeira análise , do objeto especíﬁco,
das informações que a testemunha, Deputado Carlos
Rodrigues, propôs-se a nos prestar. Então, eu requeiro
a V.Exa., não com o propósito de ocultar absolutamente
nada, que esse leque não ﬁque tão abrangente, porque,
com certeza, ele já está sendo alvo de investigação
em outros setores desta Casa. Essa é a ponderação
que queria fazer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– A Presidência recebe a reclamação de V.Exa. Eu
gostaria que V.Sa. continuasse, por favor.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Pois não. Eu esclareço, quanto à relação de pertinência das perguntas, que minha intervenção é nesse
sentido e que sustenta o nosso cliente que esse denominado mensalão se teria iniciado no Rio de Janeiro
e que dele seria pai o Partido Liberal. As indagações
estão nessa linha.
Nós estamos procurando estabelecer esse tipo
de relação com perguntas nesse sentido. É claro que
provavelmente falaremos de nomes de pessoas que
não são conhecidas na Casa, mas a tese e o questionamento visam a, refutando a representação, dirigir as perguntas que estamos dirigindo. Bem, a parte
que me incumbia na nossa divisão de trabalho aqui
eu penso que esteja, ressalvada eventual intervenção,
superada, e eu queria transferir a palavra que me foi
concedida ao meu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Dr. Itapuã.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Deputado. Dirigindo a pergunta a V.Exa., Sr. Presidente, eu gostaria de indagar
ao depoente quais indicações – o Relator já iniciou
esta pergunta, pelo que eu entendi, quanto ao Governo passado –, neste Governo, que o Partido Liberal
fez no Governo Federal.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – As
indicações não foram no Governo passado. No Governo Fernando Henrique, eu fui oposição. Eu disse aqui
que nem minhas emendas eu consegui aprovar para
os Municípios onde eu tinha apoio dos Prefeitos. O
Governo Fernando Henrique foi um governo que para
a Oposição nada deu. E é natural isso. Eu não indiquei
nenhuma faxineira no Governo passado, e nem queria,
nem tinha lógica, se eu fazia oposição. Neste Governo, são estes de que eu já falei ao nobre Relator que
o Partido Liberal fez.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se a testemunha foi a alguma audiência
com o Diretor Eduardo Medeiros, dos Correios.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eduardo Medeiros? No prédio dos Correios?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – No
prédio dos Correios. Ou qualquer um dos diretores
dos Correios.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu me lembre, não, senhor. Que eu me lembre, nos
Correios, eu estive na Caixa Econômica. Não, que
eu me lembre, eu não tenho lembrança disso, não,
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senhor. Pode ser que tenha estado lá, mas não me
lembro disso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Fora
do edifício-sede dos Correios, em Brasília...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Também, não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – ...ou
em qualquer outro Estado?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
senhor. Que eu me lembre, o Sr. Eduardo...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Qualquer um dos diretores, Sr. Presidente, qualquer um dos
diretores dos Correios: o Eduardo, o Antônio Osório.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu me lembre, não, senhor.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Nem
com o Presidente dos Correios, senhor?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Presidente dos Correios? Quem seria o Presidente
na época?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O
atual.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
atual? O João Henrique? Não, senhor, nunca estive
com ele. Estive no antigo, no Governo Fernando Henrique. Parece-me que era Humberto. O Presidente dos
Correios era o Humberto, que hoje é... Não, no Governo
Fernando Henrique, eu estive lá 2 vezes, com o Presidente dos Correios do passado.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Se ele
esteve, ou no prédio dos Correios ou em qualquer outro local em Brasília, ou fora de Brasília, na presença
do Sr. Maurício Marinho.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, não conheço o Sr. Maurício Marinho. Nunca falei
com ele.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Se é
fato que é ou foi secretária de seu gabinete uma senhora de nome Sandra.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Que
era...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Esposa do Sr. Waldomiro, ex-Presidente da LOTERJ.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Esposa do Waldomiro Diniz.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – A
senhora Sandra. Eu era Bispo em Brasília, exerci o pastorado aqui como Bispo durante 3 anos antes de ser
Parlamentar. Comprei do Sr. Paulo Octávio um terreno
na 112 Sul, onde está construída uma grande igreja,
a Catedral da Igreja Universal aqui em Brasília. Isso
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sem ser Parlamentar. Comprei em nome da Igreja, ﬁz
a escavação, ﬁz com o arquiteto RR Roberto a planta
da igreja, que são 15 mil metros de obra construída,
20 metros abaixo do subsolo. Ela tem um grande subsolo, com estacionamento, escritório e tudo o mais.
E como era uma construção muito complexa, muito
difícil e fugia a algumas normas da cidade, do Plano
Piloto, eu fui ao Governo Cristovam Buarque e disse:
“Governador, quero construir uma igreja que vai ser
um marco na construção em Brasília para o segmento
evangélico. É uma obra muito complexa, muito cara,
uma obra muito grande. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou
ter grandes problemas para aprovar no GDF a planta”.
E tive. E ele disse: “Aqui está o Sr. Waldomiro, que trabalha comigo e que vai lhe ajudar em tudo. Waldomiro,
ajude o Bispo aqui a aprovar essa planta”. Porque ele
viu que a obra seria muito bonita. E eu tive ajuda do
Sr. Waldomiro enquanto Secretário Parlamentar do Sr.
Cristovam Buarque, para aprovar a planta. Inúmeras
vezes. Ele sempre foi de uma correção, não me pediu 1
centavo e foi um homem que agiu. Ele dizia: “Olha, eu
estou agindo, eu não sou evangélico, eu sou católico,
mas o Governador me deu ordem para ajudar vocês,
o Cristovam Buarque, e eu vou fazê-lo. O que meu Governador mandou eu vou fazer”. Então, ele foi comigo
em vários locais, participamos de várias reuniões, adequamos a planta àquilo que a lei exigia, ao Ministério
Público, ao IPHAN, a tudo o mais. Levamos mais de 1
ano trabalhando nisso. Quando acabou a campanha,
o Cristovam perdeu, ele entrou na igreja onde eu era
bispo aqui e disse: “Olha, eu estou precisando da sua
ajuda”. Eu disse: “Pois não”. Ele disse: “Eu sou do PT,
a minha esposa trabalha com Deputado Distrital que
perdeu a eleição, nós estamos desempregados, estou
precisando de um emprego”. E eu disse: “Então, você
pode ser meu Chefe de Gabinete”. Eu tinha viajado ao
Rio, feito minha campanha, me elegi Deputado Federal
e voltei para cá para passar a igreja para o meu sucessor, enquanto havia um interregno de tempo entre
o mandato e a posse, a eleição e a posse. E eu falei
com o Waldomiro: “Olha, eu sou do PFL, ganhei a eleição, a sua esposa..” Ele falou: “Não, minha esposa é
petista roxa, mas ela...” Eu falei: “Tudo bem, eu sou do
PFL, e ela pode vir trabalhar comigo”. Ela, então, foi
minha Chefe de Gabinete. Uma mulher honesta, era
a primeira a chegar e a última a sair do meu gabinete e me ensinou muito. Tem uma visão esquerda, tem
uma visão social muito aguçada, uma mulher excelente
mãe, uma boa esposa, tem 2 faculdades, fala vários
idiomas. Com respeito aqui ao meu companheiro que
é meu Chefe de Gabinete hoje, mas ela foi a melhor
Chefe de Gabinete que eu tive até hoje. Com respeito, porque ela é mulher, ele é homem. Ele é “o melhor
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chefe”, “o melhor”, ela era “a”. Então, ela era Chefe de
Gabinete. Quando o Dr. Waldomiro foi nomeado para
a LOTERJ, no Rio de Janeiro, ela pediu demissão. Ela
mesma, uma mulher muito digna. E eu quero contar
um episódio aqui aos senhores: a família dela, alguém
da família dela teve câncer, e ela gastou muito no tratamento. Ela falou: “Poxa, eu estou passando apertado”. Eu peguei 2 mil reais e disse: “Eu vou te ajudar”.
Ela disse: “Não, eu não aceito, porque eu já recebo o
salário pelo meu trabalho”. Aquilo me marcou, porque
ela estava precisando de dinheiro, eu queria dar 2 mil
reais, e ela falou: “Não aceito, porque sou recompensada pelo meu trabalho”. Uma mulher honesta que está
sofrendo muito, porque ela não errou, quem errou foi
o Waldomiro. Eu sinto o que ela está sofrendo, porque
ela não merece o que está sofrendo. E é uma mulher
de muito sentimento. E eu tenho dito a meus amigos
que, se Deus me der a graça de eu me reeleger, no
outro dia eu vou a ela e digo: “Volte para o meu gabinete”. Eu vou ter 2 Chefes de Gabinete, porque eu
gostaria muito que ela trabalhasse comigo, porque ela
foi excelente funcionária, excelente. E lamento que ela
esteja desempregada hoje. Está estudando, inclusive,
para ser juíza. O sonho dela era ser juíza. E digo que
ela, no dia em que ele foi nomeado para a LOTERJ,
pediu demissão. Ela mesma me entregou uma carta e
me disse: ”A partir de hoje, não venho mais”. E eu até
ﬁquei surpreso. Ela disse: “Porque o meu marido agora vai ganhar bem, ou melhor, e eu vou ter que viajar
muito para o Rio para acompanhá-lo”. Eu perdi uma
excelente Chefe de Gabinete.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, o Deputado foi tesoureiro do PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu?
Não, eu sou Presidente do partido no Rio de Janeiro.
Sou 2º Vice-Presidente nacional.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O PL
chegou a montar ou estruturar, aqui em Brasília, uma
residência oﬁcial?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
PL chegou, sim. O Deputado Valdemar fez isso. Não
sei se era oﬁcial. Ele dizia: “Rodrigues, nós precisamos ter um lugar onde a gente reúna fora da Câmara
os Deputados. Por isso, eu estou alugando uma casa
bem grande no Lago Sul”. E alugou, e ﬁzemos algumas reuniões lá e depois deu aquele problema com a
esposa do Deputado que todos já sabem.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O senhor tem conhecimento se a Igreja fez alguma contribuição, claro que por dentro, para o PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, a Igreja, com todo o respeito, gosta de receber.
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Dar é muito difícil. (Risos.) A Igreja não faz doação
para campanha política, não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Então, ela não fez?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
senhor. Não, senhor. A Igreja jamais vai pegar...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E nem
os bispos... Desculpe, Sr. Presidente. Pode continuar.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – A
Igreja jamais vai pegar um dinheiro de oferta e colocar
em política. Isso não é aceitável.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Nem,
Sr. Presidente, os bispos da igreja?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Os
pastores e bispos são chamados a contribuir com alguns candidatos, por amizade. Ora, onde é que vou
pedir doação para a minha campanha? No meu círculo
de amizade. Então, é normal. Mas o cidadão não está
dando como pastor, está dando como cidadão.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Certo. Se seria possível, Sr. Presidente, o nobre depoente
disponibilizar a esta Comissão essa relação da doação
dos bispos da Igreja para as últimas eleições.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não. Primeiro, que eu não sou mais membro da Igreja
com poder de mando. Segundo, eu não tenho como
ter acesso à conta, porque o cidadão não é candidato
da Igreja, ele é candidato de si e do partido. Eu posso
disponibilizar a minha. A minha não tem problema, entrego ao Relator a minha prestação de conta, não tem
problema nenhum. Agora, dos outros, cada um tem de
responder por si. Eu não tenho poder de mando sobre
ninguém, somente a mim, e olhe lá.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se o depoente conhece uma empresa denominada Giovani Promoções.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Giovani? Conheço, conheço. Acho que é do Rio de
Janeiro.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A
empresa Giovani Promoções, Sr. Presidente, prestava
algum serviço de publicidade para a Igreja, para o PL
ou para alguma instituição que ele conhecesse?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
que eu saiba, não. Agora, a Igreja tem várias emissoras
de rádio e televisão... Perdão, são ligadas a ela várias
emissoras de televisão e de rádio, onde ela tem programas. Que essa Giovani possa ser anunciante, isso
é normal. Isso aí, eu não... Mas... V.Exa. poderia repetir
a pergunta, que eu...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se essa empresa Giovani prestava para a
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Igreja ou para essas emissoras de rádio... não sei qual
foi a palavra que ela usou...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
rádio, televisão, jornal, essas coisas.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Se a
empresa prestava algum tipo de assessoria de ordem
de publicidade para essas entidades, que ele tenha
conhecimento.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, deve ser... Eu não tenho conhecimento assim,
a Giovani. Acho que uma emissora de televisão ou de
rádio busca anúncio em todo lugar, mas eu não tenho
um conhecimento profundo desse assunto, porque não
me competia isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se essa Giovani, o proprietário dessa empresa é do PL ou é alguém da direção, pelo menos, da
Igreja Universal, que ele tenha conhecimento.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Como? Se a Igreja é dona da empresa? Como assim?
Eu não entendi.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, eu refaço a pergunta. Se os proprietários
dessa empresa Giovani Promoções são pessoas da
direção da Igreja ou são pessoas de alguma forma ligadas à Igreja, ou ao PL.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu tenha conhecimento, não senhor.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Nem
ao PL, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu tenha conhecimento, não senhor.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, só mais uma pergunta sobre esse aspecto.
Se essa empresa Giovani Promoções, se é do conhecimento do depoente, que tem essas ligações no Rio
de Janeiro, é a mesma Giovani Promoções que tem o
contrato de publicidade com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
não sei, Excelência. Eu nunca fui na Giovani, não sei
nem onde ﬁca essa empresa Giovani. Sei que é do Rio
de Janeiro. Nunca falei, que eu lembre... Que eu lembre, nunca falei com ninguém ligado à Giovani, que eu
lembre, porque eu falo com tanta gente... E quando a
gente fala sem maiores preocupações de conseqüência, a gente não ﬁxa aquela coisa, quando a gente não
tem o hábito de falar sempre. Então, eu não associo
nada ao mensalão ou qualquer coisa à denúncia do
Roberto Jefferson. Onde é que V.Exa. quer chegar?
Eu não estou entendendo.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr. Presidente, se ele conhece a empresa Job Niterói Ltda.
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Agora V.Exa. chegou aonde eu entendo que V.Exa. quer
chegar. Eu acho que V.Exa. podia ser um pouco mais
claro. Perdão, V.Sa.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Não,
é só o que eu quero saber mesmo, se ele conhece a
administração, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – A
Job, eu não conheço a Job. Ouvi falar, porque fui acusado pelo ex-assessor, Chefe de Gabinete, no Rio
de Janeiro, do Deputado Valdeci Paiva, assassinado
com 19 tiros na porta do meu partido, numa sexta-feira de manhã. Esse Jorge Dias era Chefe de Gabinete
do Valdeci. A esposa do Jorge Dias trabalhava com o
Valdeci, o ﬁlho do Jorge Dias trabalhava com o Valdeci. E ele foi assassinado. Esse cidadão, depois do assassinato, veio me denunciar dizendo que eu recebia
dinheiro dessa Job Propaganda, dessa Job, que teria
outdoor, que teria propaganda dentro da LOTERJ. E
esse cidadão Jorge Dias, que era Chefe de Gabinete,
a esposa e o ﬁlho, pasmem V.Exas., depois da morte do Valdeci, uma semana depois, quando o Marcos
Abraão, que está denunciado – está denunciado – no
Ministério Público como provável assassino do Deputado Valdeci, com mais 4 pessoas que estão presas,
acusadas do crime... Esse cidadão foi trabalhar com o
suplente acusado da morte do Valdeci. Ele, a mulher
dele e o ﬁlho dele foram trabalhar no gabinete dele.
E eu processei o Sr. Jorge Dias. Quero passar à mão
do nobre Relator a minha queixa, porque eu fui à Justiça, ao lugar certo, e disse: “Prove, Jorge Dias, que
a Job me deu algum dinheiro”. E ele foi condenado.
Está aqui a decisão: foi condenado a 6 meses de prisão por calúnia e difamação, porque ele, para agradar o senhor dele, acusado da morte do Valdeci, quis
me imputar, jogar lama em cima de mim, porque eu
estava acusando ele de ser o assassino do Deputado
Valdeci. Então, ele veio com essa mentira, foi para os
jornais. E eu o processei, e ele foi condenado. Passo
à mão do Relator a condenação daquele que acusa
de que me deu dinheiro em nome dessa Job, que eu
nem conheço.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Estou
satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É porque eu já estava um pouco preocupado realmente com
qual tipo, para usar a expressão do Dr. Luiz Francisco,
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de pertinência desse quesito em relação ao que nós
estamos investigando. Seria tentar descobrir uma relação do assassinato com o mensalão?
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A relação da Job com o que desse processo?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Com o mensalão.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Com
o mensalão.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – É.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra a primeira inscrita, a nobre Deputada
Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Deputado, algumas perguntas que eu ia fazer o Deputado Relator já fez, mas eu vou reforçar, para fazer um
pouquinho diferente, talvez para precisar nos autos
desta Comissão, deste Conselho de Ética.
O Deputado Roberto Jefferson, quando depôs
neste Conselho, fez assim: “Mas, Deputado Valdemar
Costa Neto, Deputado Janene, Deputado Pedro Corrêa, Deputado Sandro Mabel, Deputado Bispo Rodrigues, Pedro Henry, me perdoem, me perdoem, de
coração, eu não posso ser cúmplice de vocês nessa
história que envergonha grande parte da Câmara dos
Deputados”.
Na Folha, naquela entrevista que ele deu à Folha,
ele disse: “Aí, reúnem-se os Deputados Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, Valdemar Costa Neto,
do PL de São Paulo, Presidente do partido, Pedro Henry, para pressionar o Múcio: ‘Que é isso? Vocês não
vão receber? Que conversa é essa? Vão dar uma de
melhor que a gente?’”
Em cima dessas 2 aﬁrmações dele, eu queria
perguntar: alguma vez o senhor se reuniu com Valdemar Costa Neto e Pedro Henry e foram pressionar
o Múcio?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Deputada, nobre Deputada, eu fui chamado pelo Deputado Valdemar, meu Líder, Presidente nacional do meu
partido e Líder aqui na Câmara dos Deputados, já que
eu era o Vice-Líder e estava coordenando, dentro do
PL, na Comissão de Reforma Política, a votação do
PL e os encaminhamentos. E ele me chamou para a
reunião, um almoço na casa dele, onde estavam Pedro Henry, é... (pausa) Roberto Jefferson, Valdemar,
o Presidente do PP e o Múcio, como Líder do PTB. Ali
nós tratamos, naquele almoço, exclusivamente do assunto reforma política. Dali saiu, nós demos autoridade,
se não me engano, se não me engano, ao Valdemar
para ir ao João Paulo – do seu partido, a senhora pode
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conﬁrmar – e falar ao João Paulo que nós íamos parar
a Casa. Nós ﬁzemos a tática seguinte: o PT se unia
ao PSDB e ao PFL para a reforma política. Então, nós
vamos parar todas as Comissões e parar o Plenário,
enquanto o PT não sentar com esses partidos e falar: “Olha, vamos fazer uma reforma política que não
acabe com esses partidos”. Porque nós entendíamos
que a lista partidária ainda não era uma possibilidade de os nossos partidos enfrentarem, precisávamos
crescer um pouco mais para ter condições de fazer
uma lista partidária.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, o senhor nega que tenha feito qualquer pressão nesse sentido a que o Deputado Roberto Jefferson se referiu?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
E o próprio Líder do Roberto Jefferson, o Múcio, que é
um Deputado de muita credibilidade, nega que tenhamos falado esse assunto numa reunião.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– O senhor colocou que no primeiro mandato seu o
PL começou com um certo número de Deputados e
terminou...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Cinco Deputados.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É,
com 5 e terminou com 20.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Vinte e dois.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Nesse mandato agora, houve convites para outros
Deputados irem para o PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, nobre Deputada, eu tenho que falar a verdade, e
os senhores são testemunhas disso. No mandato passado, eu fui um Deputado muito atuante. Atuei muito.
Nesse mandato, com esse advento da infelicidade que
aconteceu na minha vida religiosa, espiritual, que era
tudo para mim, com essas ameaças lá da LOTERJ, eu
praticamente me afastei de qualquer coisa. Eu passei
a viver para defender a minha honra, e tive muitos problemas de ordem pessoal. Então, eu me afastei muito
da direção partidária e decisões. No primeiro mandato,
eu trouxe muitos Deputados para o PL, de 5 para 22.
Quando eu entrei no partido, nós tínhamos 12. No dia
da posse, saíram 7. O Fernando Henrique tirou 7. Nós
íamos acabar. Aí, eu entrei e trouxe mais 3 ou mais 2 e
nós fomos para 12 também. E consegui, até o ﬁnal do
mandato, passar para 22. De lá, o partido, claro, VicePresidente da República... Com o Vice, por exemplo,
vieram quantos Deputados de Minas Gerais? Hoje,
parece que tem 7 ou 9 da bancada de Minas Gerais.
Veio o Ministro Alfredo Nascimento, do Amazonas,

47278

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

trouxe vários também. Então, hoje o partido cresceu
muito. Antes, era eu e o Valdemar. Hoje, nós temos um
Ministro, nós temos um Vice-Presidente, nós temos
Deputados que foram até Presidentes da CCJ. Mas
a maioria dessas novas ﬁliações não passaram por
mim, porque eu perdi densidade política – a verdade é
essa – aqui dentro da Casa, com esses problemas de
ordem pessoal e esses ataques lá no Rio de Janeiro.
A minha imagem ﬁcou muito desgastada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Eu
queria até aproveitar esta aﬁrmação que o senhor fez,
que no dia da posse lá no outro Governo imediatamente saíram 7 Deputados. O Roberto Jefferson declarou
aqui que para essas mudanças de partido haveria
questionamentos e ofertas de recursos ﬁnanceiros. O
senhor ouviu isso naquele tempo lá atrás, oferta de
Deputados que teriam saído para ir para outro partido,
na época do Fernando Henrique?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
isso é... Todos nós aqui sabemos que isso é uma bobagem. Que os Deputados saem... São 513, cada um
tem seus problemas. Um briga com o Governador; outro, o Senador entra no partido, fecha o espaço dele;
outro, o Governador perde... Cada um tem... Cada cabeça, uma sentença. Nós perdemos 7 no dia da posse
porque o Valdemar estava brigando com o Serjão e
o Fernando Henrique mandou acabar com o partido.
Nós íamos perder até representação partidária, porque menos de 5, e o Valdemar ﬁcou desesperado. Eu
entrei no partido, aumentamos para 12, rapidamente,
porque eu trouxe. E desses 12, desses outros que eu
trouxe, eu trouxe 3 do PTB. Eu trouxe Wanderval, de
São Paulo, que foi eleito, 140 mil votos. Era do PTB.
Eu trouxe o Marcos de Jesus, de Pernambuco, que foi
eleito no PTB, e o Deputado Paulo José Gouvêa, do
Rio Grande do Sul, eleito no PTB. Eu me lembro que o
Martinez, que era meu amigo antes de ser Parlamentar, por causa da TV dele – a gente já se conhecia –,
ele e o Roberto Jefferson me chamaram em um almoço aqui num Shopping perto da Torre e ﬁcaram muito
zangados comigo: “Rodrigues, você não pode tirar 3
Deputados do PTB”. Eu disse: “Pô, mas vocês têm
que entender. Vocês são Governo, eu sou Oposição. O
meu partido vai acabar, porque o Fernando Henrique
está mandando tirar todos os Deputados do partido”. E
não existe isso. Por exemplo, tinham 2 Deputados, se
não me engano, do Maranhão, que o Sarney chegou
e mandou sair do partido. Não acredito que o cidadão
que está toda a vida ligado ao Sarney precise de algum incentivo ﬁnanceiro para sair do partido. Isso é
comum. E eu acho que o cidadão muda de partido por
vários motivos. Briga dentro do partido, se aborrece...
Agora mesmo, o nosso partido apanhando aí do jeito

Setembro de 2005

que está, tem alguns que estão pensando em sair: “Ah,
estou queimado, como é que vai ser?” Política muda
muito. Nem tudo é interesse ﬁnanceiro.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, com essa sua aﬁrmação, essa história de
mudança partidária...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Por
dinheiro?
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É.
O senhor aﬁrma, então – exatamente esta a minha pergunta –, que não houve oferta de recurso ﬁnanceiro
para Deputados mudarem de partido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu saiba, quando saíram do PL... Eu não posso acusar,
porque sem prova é leviandade.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Nem sair de outro partido para vir para o PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Nem sair de outro partido. Mesmo porque nós não
tínhamos nada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E agora?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Também não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Também não.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Nunca tive conhecimento de que o cidadão veio para
o partido por dinheiro. As pessoas vêm para o partido,
às vezes querem relatoria, presidência de Comissão,
presidência do partido no Estado. Por esses motivos.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Está. Alguma vez o senhor ouviu falar de mensalão
nesta Casa?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu ouvi falar, pelos jornais, que o Sarney aumentou para 5 anos em troca de rádio. Não posso dizer se
é verdade ou mentira, porque não tenho prova e seria leviano. Ouvi falar que a reeleição teve negociata.
Nunca ouvi falar em mensalão. Mas nada disso atribuo
como verdadeiro, porque o cidadão que ouve falar e sai
dizendo que é verdade é uma pessoa leviana, porque
boatos nós ouvimos todas as horas.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Foi até boa essa sua aﬁrmação, porque o Deputado
Roberto Jefferson, todas as vezes, fala de ouvir falar.
E atualmente já está numa posição assim: o que eu
falar, passa a ser verdadeiro, porque eu tenho um destaque na imprensa tão grande que não preciso falar a
verdade, basta eu falar. Inclusive, a gente se preocupa
com essa versão dos fatos.
O senhor pressionou alguma vez o Deputado
Múcio para ele e os Deputados do PTB receberem
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recursos do mensalão ou qualquer coisa assim, conforme ele declara à Folha de S.Paulo?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
Múcio não declara isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não, não. O Roberto Jefferson.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não.
Não, senhora. Nunca ﬁz isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O
que o senhor considera essa acusação do Deputado
Roberto Jefferson sobre ser cúmplice seu e dos outros
Deputados que ele citou?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu não... Eu sei que o Roberto Jefferson, a quem
eu, como Parlamentar – não estou dizendo as posições dele –, admiro, pela coerência dele, ele sempre
foi coerente. Não estou dizendo que é certa ou não a
coerência. Eu respeito as pessoas que são coerentes
e lutam pelo ideal. Não estou dizendo que eu acredito
naquele ideal. No início do mandato, quando eu vim
pra esta Casa, um dia eu fui pedir para ele assinar um
projeto meu e ele me declarou, disse: “Olha, Rodrigues,
eu não gosto de você, não gosto da tua religião. Para
mim é coisa de vigarista”. Assim mesmo, na lata. E eu
disse pra ele: “Tudo bem, eu não vim aqui pra você
gostar de mim, eu vim fazer um trabalho”. Depois, com
o tempo, eu acho que a resistência dele foi quebrando
em relação a minha pessoa. Porque V.Exa. não pode
ignorar o estigma que há ou havia contra a Igreja Universal do Reino de Deus, e eu encarnava esse principal
líder político no Brasil. Lógico, aos poucos as pessoas
vão vendo. Porque a discriminação, você derruba com
conhecimento. À medida que eu te conheço, eu te discrimino menos e vou aceitando as diferenças. Então,
o Roberto nunca escondeu, e V.Exas. podem ver até
nos Anais alguns discursos em que eu e ele travamos
diálogos pesados aqui na Câmara, no primeiro mandato. Aos poucos ele foi entendendo que eu não estava
aqui contra ele e que muitas posições dele eu também
defendia, e outras tantas, não. Mas sempre o respeitei,
dentro do limite que a gente tem que respeitar o ser
humano. Então, eu acho que – essa é minha posição
– o Roberto tem seus valores. Agora, não sei por que
ele falou isso. Talvez porque está desesperado, ameaçado de ser cassado, todo mundo se jogando contra
ele, o partido dele estava abandonando ele. A gente
sente claramente que ele ia ﬁcar sozinho no deserto,
no canto, apanhando de todo lado. Então, ele teve que
dar um cavalo-de-pau na história pra dizer: “Ó, não me
deixem só não, porque, de repente, eu posso dizer
para o meu partido que vocês também receberam o
mensalão, hein!” Hoje todo mundo é refém da palavra
do Roberto Jefferson.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Era o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra a nobre Deputada Ann Pontes.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou direto nos breves questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Um pouquinho mais alto, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – O.k. Toda
vez, é isso. Pegando, Deputado Carlos Rodrigues, a
expressão de V.Exa., “cavalo-de-pau”, que motivos o
Deputado Roberto Jefferson teria especiﬁcamente pra
arrolar o nome de V.Exa. a essas graves denúncias,
primeiro, num jornal, Folha de S.Paulo; aqui nesta
Comissão, reiteradas vezes, como muito bem frisou a
Deputada; e no momento que o Deputado Orlando Fantazzini pede pra que o Deputado esclareça que havia
uma diferença entre conhecer a existência do mensalão e o recebimento, a distribuição desse mensalão?
O Deputado foi categórico. Em várias vezes ele cita o
nome de V.Exa. Por que o cavalo de batalha em cima
de V.Exa.? Que motivos o Deputado teria para arrolar
especiﬁcamente o nome de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, Sra. Deputada, primeiro temos que fazer um
exercício político para entender tudo que está acontecendo. V.Exa. note bem: nos primeiros dias que saiu a
denúncia contra o Roberto Jefferson, ele estava acuado, sozinho , seu partido pedindo a destituição dele,
seu partido pedindo a apuração. Tudo o que ele fez,
se ele fez, ele fez em nome do partido para o conjunto
dos companheiros. O que ia acontecer se o Roberto
Jefferson não desse essa virada? Hoje o PTB não
teria 10 Deputados, porque todo mundo ia debandar.
Debandar para onde? No meu entender político – não
estou aﬁrmando, é meu exercício político –, iriam debandar para o PSDB? Não. Para o PFL, também não;
para o PT, não; para o PDT, não. Iam debandar para
o PP e para o PL. E Roberto Jefferson estaria hoje
cassado, como ele disse lá, que não aceitaria sair daqui – peço desculpa por usar esta expressão, que eu
não uso nunca – “com o rabo entre as pernas”, como
corrupto. E ele não fará isso. Então, ele teria que dar
alguma história para que isso... trazer o PT e criar um
fato tamanho que despertasse outras investigações,
outras coisas, como nós estamos aqui hoje, porque o
fato relevante, no meu entender, é que nós tínhamos,
como o cidadão falou na ﬁta, que tinha 18 empresas
estatais sugando recursos para o partido. Isso é que é
sério. Isso é que é sério, porque é o dinheiro que falta
nos hospitais, é o dinheiro que falta na saúde. Há alguma coisa errada. Ora, contra uma bomba atômica,
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só outra bomba atômica. Então, ele, no meu entender,
criou essa história grande para desviar a atenção. Segundo, quando ele fala da reunião, ele conta retalhos
de verdade com coisas que não aconteceram, porque
a reunião aconteceu. Graças a Deus que o Deputado
Múcio é um homem consciente, entende que estamos
aqui na transitoriedade da vida e das coisas, e não conﬁrmou a mentira do Roberto Jefferson, de que a gente
teria tratado desse assunto na reunião, porque, se ele
conﬁrma, iríamos ﬁcar em séria situação. Então, ele,
como teve a reunião... Ora, a verdade, por si só, ela
ﬁca de pé, e a mentira, como uma planta trepadeira,
vai-se encostando na verdade e vai tentando ﬁcar de
pé, sugando-se da verdade. E ele falou de uma reunião que houve. Houve, de fato, essa reunião. Só não
tratamos do mesmo assunto. Graças a Deus, o Múcio
desmentiu o seu Líder. Então, ele pegou um retalho de
verdade e a mentira. A verdade, por si só, se prova e é
conﬁrmada. Agora, a mentira, quem é o alvo da mentira que se preocupe em provar que é mentira. Então,
eu não tenho que provar que ele mentiu. Ele que tem
que provar que é verdade, que eu tenha tratado; ou
eu ou os outros tenhamos pressionado o Múcio para
instituir o mensalão no PTB. Então, eu não tenho que
provar isso. O Roberto Jefferson que tem que provar
que tratou disso, embora o Líder do seu partido desminta categoricamente. Eu acho que a desmentida
do Múcio vale tanto quanto a mentira, como verdade,
como força política, do Roberto Jefferson, porque o
Múcio tem uma história, também, de trajetória de vida
muito correta até hoje.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – V.Exa. não
teve nenhum desentendimento com o Deputado Roberto Jefferson...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, tive.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – ...para que
ele nominasse... Pelo que eu entendi, inicialmente, havia um mal entendido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
eu falei para V.Exa. que eu tirei 3 Deputados do PTB
no dia da posse, em 98. Eu tirei do PTB o Deputado
Wanderval, de São Paulo, eu tirei do PTB o Deputado
Marcos de Jesus, de Pernambuco, eu tirei do PTB o
Paulo José Gouvêa, que eram Deputados que eu ajudei a eleger, que eram ligados à instituição. E eu disse:
“Venham para o PL comigo”.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Que período foi esse?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Foi
em 98, no dia da posse. Vieram para o PL comigo. No
dia da posse, em 98, fomos ser oposição. Não fomos
nos abrigar debaixo do guarda-chuva de nenhuma in-
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dicação de diretoria, não. Isso é bom falar aqui, porque
uma coisa é você tirar um Deputado para indicar o diretor de Furnas; outra coisa é você tirar um Deputado
e dizer assim: “Ó, você vai para a Oposição. Não vai
indicar uma faxineira. Tuas emendas não vão ser liberadas. Ministro nenhum vai te receber. Você vai ﬁcar 6
meses para ser recebido por um Ministro”. Isso é muito
difícil, e eu tirei do PTB para o PL, que era um partido
non grato ao Governo Fernando Henrique. Todos aqui
que são Deputados mais antigos sabem disso, que o
Valdemar ia para a tribuna desancar o Governo Fernando Henrique com palavras muito pesadas.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então,
V.Exa...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Além do que, um dia, o Roberto Jefferson, no plenário,
falou para mim: “Eu não gosto de você, eu não gosto
da tua igreja, é coisa de vigarista”, não sei o quê. Eu
disse: “Tudo bem, eu não vim aqui para te namorar ou
para você gostar de mim; eu vim aqui fazer um trabalho”. Porque eu sabia que, aos poucos, a discriminação, ela vai ser tirada, contra qualquer segmento, com
o conhecimento. À medida que a senhora me conhece,
a senhora vai tendo menos preconceito. E a gente vai
aprendendo a conviver um com o outro, dentro das
nossas diferenças.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Certo,
Deputado. Estou tentando acompanhar a linha de raciocínio de V.Exa.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Agora, por que ele botou meu nome? É porque eu estava
nessa fatídica reunião lá. Porque eu estava coordenando o PL dentro da reforma política.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então,
V.Exa. atribui em função de ter participado desta reunião?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Mas, pelo
que eu entendi...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ele
não podia me deixar de fora. Eu participei da reunião.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – ...havia
uma conjuminância de interesses nessa reunião, em
função da reforma política.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Reforma política, sim, senhora.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Isso seria
motivo para arrolar V.Exa. numa denúncia tão grave?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ele
não podia me arrolar... Ele não podia falar dessa reunião sem me citar. Eu estava lá. Ou ele ia dizer: “O Ro-
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drigues não participou da reunião”? Eu almocei com
eles, participei em tudo. Todos que estivessem lá... Se
V.Exa. estivesse lá, também estaria na mesma “arrolação”. Porque eu estava lá, e ele citou essa reunião,
onde se teria pressionado o Múcio sobre isso.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Certo. Nas
tratativas que V.Exa. teve com o Sr. Delúbio...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – ...V.Exa.
recebeu ou pediu ajuda ﬁnanceira para o partido de
V.Exa. nas últimas eleições?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu me lembre, não, senhora. Não. Nós falamos desse
assunto de Moçambique, nós falamos do acordo em
Pernambuco... Que eu me lembre, foram esses assuntos. É que são muitos assuntos, porque eu coordenava a política do Brasil inteiro. Então, eu tinha muitos
assuntos para tratar. Eu não achava importante você
ﬁxar o que trata, quer dizer, falar com Delúbio ou falar
com qualquer dirigente político era coisa normal.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Certo.
Já estou concluindo, Sr. Presidente.
Pegando a linha de raciocínio da Deputada que
me antecedeu, o Deputado, quando veio a este Conselho, colocou, de forma cabal, que era comum falar
– eu sempre acabo sendo repetitiva nessa questão –,
que se falava de mensalão em tudo que é fundo...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
falei?
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Não. O
Deputado colocava que era comum tratar nesta Casa
em tudo que é fundo – fundo de plenário, fundo de gabinete, fundo de banheiro – a questão do mensalão.
Torno a perguntar...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
falei isso?
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Não. O
Deputado Roberto Jefferson, quando veio a este Conselho, fez esta aﬁrmação: que era corriqueiro tratar de
mensalão aqui nesta Casa. E ele elencou todos os fundos: fundo de gabinete, fundo de banheiro, fundo de
plenário. V.Exa. teve conhecimento dessa temática da
existência de mensalão nesta Casa, em alguma dessas
áreas desta Casa, sem ser por meio dos jornais?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, excelência, a música do Zeca Pagodinho diz
assim: “Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi,
eu só ouço falar”. Eu nunca ouvi falar em mensalão. Do
fundo da minha consciência, essa palavra “mensalão”
eu nunca ouvi falar aqui.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – E para
concluir, Sr. Presidente: diante das graves aﬁrmações
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feitas pelo Deputado, V.Exa. tomou alguma medida
para reparar essa imagem?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
meu partido tomou. Eu tomei, solidário com o meu partido. Nós fomos ao Supremo, a este Conselho e estamos esperando o desfecho para outras coisas.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– O próximo Deputado é Chico Alencar. Por favor.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Boa-tarde a todos. Boa-tarde, Deputado Carlos Rodrigues, a
quem agradeço a presença neste Conselho.
Tentando ser bem objetivo nas perguntas, a primeira – e aí eu respeito muito a sua emoção e acho
que isso não é demérito para ser humano algum...
Mas restou uma dúvida em relação à questão da sua
vivência na igreja. O senhor disse que, evidentemente,
não pode se confundir com atividade política, mas na
medida em que o senhor... Eu mesmo o conheci na
política como Bispo Rodrigues e depois perdeu essa
condição. O senhor falou, num determinado momento:
“Errei e eles não tiveram a compaixão, esse atributo
cristão. Não foram solidários comigo”. O que o senhor
considera erro aí, do ponto de vista político, que lhe
levou a perder esse epíteto?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, qualquer coisa que exponha a igreja é um erro,
mesmo que eu não tenha culpa. Mas, de alguma forma, a igreja foi exposta a isso, porque eu era elemento
importante dentro da instituição.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Isso
em relação àquela questão da LOTERJ.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor continua sócio da TV Record ou também perdeu
essa sociedade?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Após esses problemas todos, eu transferi as minhas
ações da TV Record.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não é
mais sócio.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, senhor.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor não é mais da Igreja Universal, não é?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
sou membro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor falou que senta ao fundo no banco.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sou
membro e sou “dizimista”.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah,
continua.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Membro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim.
Não tem mais posição na hierarquia.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não.
Não, senhor.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Com
relação às acusações do Deputado Roberto Jefferson,
o senhor foi Líder do PL, durante o primeiro ano, aqui,
na gestão Lula?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
nunca fui líder. Sempre fui Vice-Líder, sempre auxiliei
o Valdemar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Como
ele disse, repetiu e repete que, nesse esquema, que ele
denuncia como sendo do mensalão, os Presidentes e
Líderes de partidos que ele incrimina é que recebiam,
como é que o senhor entende que, no seu caso, que
não é Presidente nacional do PL e nem é Líder, foi colocado ao lado de outros, que são, todos eles, líderes
ou presidentes nacionais dos partidos?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, talvez... V.Exa. mesmo me perguntou se eu era
líder. Talvez ele tenha o mesmo pensamento. Como o
Valdemar, no primeiro mandato, ele acumulava a presidência nacional e a liderança, uma das duas coisas
ele não podia fazer. Como eu não podia assinar como
Presidente, então ele deixava muito o plenário para eu
fazer, e acabou... as pessoas pensavam que eu era o
Líder do partido. Porque, se V.Exa. vir, Valdemar, no
mandato passado, não deve ter usado de encaminhamento de votação no Governo Fernando Henrique 5
vezes. Eu que encaminhava todas as votações, todos
os assuntos, embora ele dirigisse o partido. Como Líder, assinava as nomeações, mas no plenário eu que
encaminhava tudo. Então, a imagem de Líder do partido
ﬁcou, mas nunca fui Líder. De fato, nunca fui Líder.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Embora aqui, na linguagem, na relação parlamentar, nós
procuremos ser muito cerimoniosos, este Conselho
de Ética busca a verdade e a apuração dos fatos. O
senhor então aﬁrma que, quando o Deputado Roberto
Jefferson o inclui na relação desses que, segundo ele,
fazem essa história que envergonha uma grande parte
da Câmara, citando Bispo Rodrigues, Sandro Mabel,
Pedro Henry, Pedro Corrêa, Janene, Valdemar Costa
Neto, isso é uma mentira?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
próprio Líder do partido dele, Múcio, disse que isso
jamais houve. Então, não sou só eu. Nós temos que
entender, até com olhos cristãos: o cidadão que está
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morrendo afogado, o primeiro pescoço que passa perto
ele bota a mão. Roberto estava abandonado por tudo
e por todos. Ia sair daqui muito mal. Então ele precisou criar alguma coisa. Como tinha havido de fato
essa reunião, ele citou. E como eu tinha estado na
reunião, ele não podia me deixar de fora, porque eu
podia... Ora, como é que você tem 5 ou 6 pessoas na
reunião e 4 tratam do mesmo assunto e o outro não
ouviu falar? Eu atribuo a isso. Agora, isso tem que ser
uma pergunta dirigida a ele. Eu não entendo por que
é que fez isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim,
mas é uma mentira que o envolve diretamente. Imagine os efeitos...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Mentira, sim. E eu disse que o Múcio falou que era
mentira. O próprio Líder do partido dele disse que
nunca houve isso naquela reunião.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Porque
se as escrituras falam da tolerância, falam também da
indignação e da ira santa dos Profetas.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Claro, é verdade.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
falou aqui a respeito de um Jorge Luiz Dias.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor apresentou uma queixa-crime...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – E
ele foi condenado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ...com
muita indignação. Ele o acusou de receber dinheiro
indevidamente?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ele
me acusou de que eu recebia dinheiro da Job, e eu
nunca recebi nada dessa Job.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas o
Deputado Roberto Jefferson está fazendo rigorosamente a mesma coisa. O senhor tem até diﬁculdade
para dizer que ele está mentindo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
eu já disse isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Está
mentindo, é uma mentira.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Mas
se V.Exa. não acredita na minha palavra, porque estou
sendo acusado...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
acredito.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
...acredite na palavra do Líder dele, que não está sendo
acusado, que disse que ele está mentindo, que disse
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que não se falou nisso na reunião. Então não basta o
meu testemunho; basta o testemunho do Valdemar, o
meu, do Pedro Henry, do Múcio... E se alguém aqui
teria motivo para ﬁcar ao lado do Roberto nisso seria o
Múcio, e nem o Múcio ﬁcou, porque desmentiu o Líder
dele. Essa é a verdade.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
não estou duvidando da sua palavra.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
não, eu sei.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu estou querendo chegar a essa verdade, porque tem duas
palavras que se confrontam.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Está
certo, sim, senhor.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Deputado ontem disse, no Programa do Jô, que esta Câmara do mensalão não teria coragem para cassá-lo, com
todas as letras. Já virou a Câmara do mensalão. Eu
ﬁco muito indignado com acusação coletiva.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, ele foi à CPI e disse para todos os Senadores e
Deputados que a declaração eleitoral deles era mentirosa, era falsa, e eu não vi ninguém retrucar, exceto V.Exa., que foi para o plenário falar, com mais 2
Deputados. Os Senadores saíram de lá elogiando e
foram acusados de assinar um documento falso para
o TRE.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É verdade.
Deputado, o próprio Deputado Roberto Jefferson, no programa Roda Viva, da TV Cultura, no dia 20
de junho, disse que essa forma de pagar Deputados
para votar ou para transferir de partido começou na
Assembléia Legislativa – o senhor não foi Deputado
Estadual, mas eu fui. E depois, num outro programa,
ele disse até que eu denunciei esse esquema. O que
houve lá foi uma denúncia inicialmente feita pelo próprio
Governador Anthony Garotinho, recém-empossado,
em 1999, de que teria sido procurado por um lobista
da FETRANSPOR, chamado Coelho, para fazer uma
proposta lá para não enviar projetos que contrariassem interesse das empresas de ônibus. E havia esse
denúncia recorrente, uma caixinha da FETRANSPOR,
como era conhecida. Por incrível que pareça, a maioria
dos Deputados não aceitou a CPI, quer dizer, a operação abafa não é novidade. E lá, inclusive, boa parte da
base de sustentação do Governo estadual de então fez
aquele abafa. Por que o Deputado Roberto Jefferson
acabou por mencioná-lo como alguém que tinha introduzido essa prática lá? A partir do quê? Qual é a lógica
desse raciocínio? Porque algo que todos reconhece-
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mos no Deputado Roberto Jefferson é o seu raciocínio
lógico e a sua inteligência, a sua sagacidade.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu acho que ele quer puxar aqui para dentro o
assunto LOTERJ, que, pela imprensa, eu teria a ver
com esse assunto, e não tenho. V.Exa. sabe que a imprensa, para enlamear, é pródiga; mas para mostrar,
por exemplo, a condenação desse sujeito que me acusou não deu uma linha, uma linha à condenação dele.
E eu não sei por que ele falou isso, porque eu nunca...
e V.Exa. pode ser até involuntariamente minha testemunha, porque V.Exa. foi Deputado Estadual. Quando V.Exa. me viu no plenário da Assembléia pedindo
voto ou encaminhando, mudando votação ou fazendo
qualquer coisa?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É, nunca vi. Não me recordo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Pouquíssimas vezes eu fui à Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro. Em 6 anos de mandato, Presidente
de partido, não fui mais do que 10 vezes, contando o
dia da posse e dias comemorativos de medalhas. Eu
nunca tive ingerência na Assembléia do Rio de Janeiro.
E, se tivesse, eu iria mudar alguma votação em favor
de quem? Do Garotinho ou da Governadora Benedita. V.Exa. é do PT e pode perguntar à Governadora
Benedita, que eu tenho muito respeito, se alguma vez
ela me pediu algum tipo de ajuda para aprovar algum
projeto ou qualquer coisa de mensalão, mesada ou
ajuda. Nunca teve. E o Garotinho, V.Exa. sabe que ele
não precisa da ajuda de ninguém. Ele sabe construir
uma maioria muito bem construída.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Deputado, este Conselho, e eu era membro dele, desenvolveu processo contra o Deputado André Luiz, que
terminou por ser cassado pelo Plenário da Casa. E
nesse processo o Deputado André Luiz o citou seguidamente. Isso tem a ver com essa questão ainda do
suposto mensalinho na ALERJ, que teria sido uma
experiência piloto dessa situação da qual somos acusados agora. Então, com relação a isso, qual a sua
relação com o empresário Carlos Cachoeira, esse Sr.
Carlos Cachoeira?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, primeiro, eu quero dizer a V.Exa. que seria eu,
um homem dedicado 29 anos à religião, a fundar um
trabalho religioso que deu certo no Brasil e no mundo,
a vir para esta Casa ensinar alguma coisa a alguém?
Porque aqui há Deputados que têm 20 anos de mandato, 30 anos de mandato. Seria eu a ensinar isso? Por
exemplo, dizem – não digo que é verdade – que teria
o mensalão na Prefeitura de São Paulo, teria havido.
Não sei se é verdade. A televisão mostrou um men-
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salão lá em Roraima ou Rondônia. Quer dizer, seria
eu também a criar isso? É uma mentira isso, é uma
calúnia. Sobre o André Luiz, eu depus...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então,
só para eu entender. O senhor não conhece, não teve
nunca contato com esse Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
vou responder. O Sr. Carlos Cachoeira, eu fui procurado
por ele duas ou 3 vezes. Ele é dono de um laboratório
aqui em Goiás e dono de uma construtura chamada
Capital. Como eu sempre construí muitas igrejas, ele
me procurou querendo construir igrejas. Queria que
a empresa dele construísse e me procurou. É esse
assunto. Eu o conheço... Antes de estourar tudo isso,
eu o conheci por esse assunto. O recebi aqui no meu
gabinete duas ou três vezes para tratar de construção
de igrejas. E ele se apresentou não como interessado
em outras coisas, mas em construir igrejas.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
freqüentou a casa do ex-Deputado André Luiz?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Freqüentei, sim, senhor. Eu e mais de 10 Deputados
aqui.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Assim, apenas uma comemoração, uma efeméride ou
para...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Normalmente, às vezes, depois da votação no plenário,
ele convidava a gente para ir para lá, um churrasco e
tal. Eu ia lá, comia alguma coisa e ia embora.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então, o
senhor tinha uma relação até de amizade com ele?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
De amizade com ele, sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas ele,
pelo menos aqui no processo, demonstrou que essa
amizade estava totalmente rompida.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
porque ele acha que eu o denunciei sobre esse assunto.
E eu já prestei declaração na Corregedoria – entrego
aqui ao nobre Relator – sobre esse assunto.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A questão da compra de votos na CPI da LOTERJ, na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que ele
teria dito que poderia fazer o resultado.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
compra de votos, mas que eu o teria denunciado para
ele ser livre da CPI no Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
mas, no caso, o processo contra o Deputado André
Luiz foi de que a imprensa...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ah,
sim, sim. Sim, senhor. Sim, senhor.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Aí eu
tenho um juízo diferente. Claro que a imprensa não é
isenta e imparcial, mas, às vezes, ela é muito importante nas investigações. Ela traz elementos importantes.
Havia aquela denúncia, que o Conselho e o Plenário
da Casa entenderam veraz, em relação ao Deputado
André Luiz, tentando fazer o resultado da CPI e pedindo propina nesse sentido. E o senhor foi muito citado
naquela história toda.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ele
me acusa que eu teria denunciado o esquema.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Jorge.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ao
Presidente da Assembléia Legislativa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E isso o
senhor nega totalmente. O senhor não conversou com
o Deputado Picciani sobre essa possibilidade?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu declarei na Corregedoria sobre esse assunto,
porque eu ﬁco numa situação muito constrangedora. Na
época, eu expliquei isso. Se eu digo que denunciei e o
Deputado Picciani, a quem eu guardo muito respeito,
não tomou providência, ele prevaricou. Se eu digo que
não denunciei, eu estaria mentindo.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ou seja,
o senhor soube desse esquema, da montagem desse
esquema.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Então, eu guardo o seguinte: o que eu tenho a falar
sobre isso está já ali na mão do Relator, que eu falei
na Corregedoria.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor conhece o Sr. Jairo Martins?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
Conheço há uns 10 anos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele trabalhou para o senhor?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não.
Nunca trabalhou comigo. O Sr. Jairo Martins é primo
de um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,
Paulo Gomes, e eu conheço ele antes de ser político.
Nunca trabalhou comigo. Ele foi funcionário do Deputado Valdeci Paiva.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
teve alguma inﬂuência na indicação, para a Presidência da LOTERJ ou outros cargos, do Sr. Waldomiro
Diniz e outros?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, eu tenho aqui, nobre Parlamentar, a declaração...
Eu gostaria de passar ao nobre Relator a ﬁta de uma
gravação de um programa no dia 16 de fevereiro de
2004, que o Governador Anthony Garotinho, que no-
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meou, que assinou a nomeação do Waldomiro Diniz,
diz, categoricamente, que eu não indiquei o Waldomiro para a LOTERJ, porque eu acho que quem melhor
para dizer se eu indiquei ou não foi o Governador, que
o nomeou. Então, tem aqui o Garotinho nessa ﬁta dizendo, quando o repórter perguntou se o Waldomiro
Diniz foi indicação minha ou do PL, e o Governador
nega. E a transcrição da entrevista está aí. Eu passo
ao nobre Relator. Eu não nomeei o Waldomiro. O meu
partido nomeou 2 diretores e alguns cargos dentro da
LOTERJ, mas o Waldomiro não fui eu que nomeei.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nem
o PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Nem o PL, claro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Esses
indicados para a LOTERJ o senhor teve consciência
de quem eram? Tinha contato?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
Nós discutimos na reunião com os Deputados Estaduais, Federais e a Executiva do partido quais os nomes
que iam para lá.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Sr.
Rogério Figueiredo Vieira foi seu assessor em algum
momento?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, que eu me lembre, não. Eu posso mandar saber.
Pedirei a minha assessoria que busque quem já foi meu
funcionário, para ver se existe esse nome.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
teve algum assessor ou ex-assessor preso por desvio
na Companhia Paranaense de Energia?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não.
O que acontece é o seguinte: esse cidadão... Foi-me
pedido que contratasse especialista na área de informática para o gabinete. Eu contratei esse cidadão, acho
que por um mês ou dois. Ele foi-me apresentado como
funcionário da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro.
Ele era um funcionário. Não era condenado, não era
acusado de nada. Então, eu não tinha obrigação de
saber se ele estava envolvido em falcatrua ou não. Eu
o contratei para me dar assessoria na área de informática e, antes de o assunto sair, antes de qualquer
investigação sair, eu ﬁquei insatisfeito com o trabalho
dele, achei que foi um erro ter contratado, porque não
me serviu de nada, e eu o demiti, parece um mês ou
dois meses depois.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – As duas
últimas perguntas, Sr. Presidente. Em relação a esse
caso trágico, dramático, do assassinato do Deputado
Federal eleito, estadual, pelo PL...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Pois não, Deputado Edmar.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr.
Presidente, pela estima que eu tenho pelo Estado de
V.Exa., que é o Rio de Janeiro, quero ratiﬁcar, ponderar
mais uma vez, que nós voltemos o foco das perguntas
e das indagações, que o GPS seja Brasília e o fato indicado pela representação. Usando até o termo que já
foi aqui exaustivamente usado, eu não vejo pertinência
– me permita colar, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Eu queria dar um esclarecimento., Deputado Edmar.
Nós consideramos sua colocação, inclusive feita anteriormente – V.Exa. está repetindo esta observação
–, e eu creio que os Parlamentares inscritos devem
considerar. Mas como ainda não conhecemos o teor
da pergunta do Deputado Chico Alencar, não sabemos
até se ele está puxando este assunto para chegar a
essa tal pertinência. Portanto, por não conhecer ainda
a pergunta do Deputado Chico Alencar, que não foi
ainda completamente formulada, nós deixamos essa
observação, para que ele a considere.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Nobre Sr. Presidente, V.Exa. me permite usar da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
quero retiﬁcar minha informação. Foram requisitados
de órgãos públicos o Sr. João Mark(?) e Rogério Figueiredo Vieira, realmente, para o meu gabinete, no
dia 26/05/2003, e foram demitidos do gabinete ou devolvidos ao órgão público, Justiça do Trabalho do Rio
de Janeiro, dia 26/11/2003. Então, eu os requisitei para
me ajudar na área de informática, eles eram especialistas na área de informática da Justiça do Trabalho,
e foram devolvidos para o órgão. Quando eles foram
requisitados, eles eram funcionários da Justiça do Trabalho, homens que tinham fé pública. Eu não sabia que
estavam envolvidos em nada errado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Um
deles foi preso, o senhor sabe. Depois o senhor soube, não é?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu explico: porque, como o Deputado Roberto Jefferson,
representado aqui neste processo, fez uma aﬁrmação
grave, dizendo que a origem desse esquema de propina
começou no Rio de Janeiro, Estado dele, Roberto, do
Deputado Rodrigues e meu, nós temos que levantar
a nossa atuação política e...
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
V.Exa. foi um Deputado Estadual por dois mandatos,
não?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Fui por
um mandato.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Por
um mandato. V.Exa., nesse período que o Roberto Jefferson se refere, era Deputado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Era,
claro.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
V.Exa. é melhor do que ninguém para saber que eu
nunca estive envolvido nesse negócio de mensalão
na Assembléia do Rio de Janeiro, pelo menos V.Exa.
não ouviu falar lá.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Essa
expressão, inclusive, nunca existiu lá. Existia a caixinha da...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – E
V.Exa. era Deputado Estadual. Imagine ele aqui, Federal, saber algo que V.Exa., que esteve lá, nunca
soube. Então, é uma coisa... Porque eu nunca operei,
nunca trabalhei, nunca freqüentei a Assembléia Legislativa em período de votações, essas coisas assim.
Minhas entradas lá eram muito esporádicas.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nós
tentamos fazer uma CPI para investigar denúncias
da propina, mas, infelizmente, a maioria da Casa não
aceitou.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – E
outra coisa. V.Exa. falou da FETRANSPOR. Eu não conheço ninguém da FETRANSPOR e nunca fui nessa
Federação de Transportes do Rio de Janeiro; nunca
fui lá no prédio, nem sei onde é.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – As duas
últimas perguntas, Sr. Presidente.
O Deputado Valdeci Paiva era Estadual, quer dizer, eleito. Ele era estadual eleito. Foi assassinado...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
ele era Deputado Federal...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eleito
Estadual.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
eleito estadual.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Foi nesse
interregno, entre o ﬁm do mandato federal com...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
Foi, se não me engano, 18 de dezembro que ele foi
assassinado, na porta do meu partido.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E o
Deputado suplente dele...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Marcos Abrahão.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Está
empossado e exercendo o mandato.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES
– Está empossado. Foi cassado, só que a votação foi
aberta, e a Constituição é clara: tinha que ser uma votação secreta. E, em nome disso, ele conseguiu uma
liminar e reassumiu o mandato.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E alguém, de alguma maneira, em alguma situação, deu
a entender que o senhor poderia ter a ver com esse
crime?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, quando eu o acusei...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A esse
suplente, Marcos Abrahão.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
a esse suplente, que está denunciado pelo Ministério
Público – os quatro assassinos, ou três, estão denunciados também, estão presos –, os ex-funcionários do
Valdeci que foram trabalhar com o Marcos Abrahão
passaram a me atacar. Os ataques vieram do gabinete do provável assassino, que eu enfrentei. Por quê?
Eu conhecia o Valdeci há 20 anos. Trabalhei com ele
como pastor – eu era bispo – em vários Estados brasileiros. A minha ﬁlha é casada com o ﬁlho dele. Minha
ﬁlha casou aos 22 anos e os dois foram ser missionários na África do Sul. Viveram lá 3 anos. Hoje, minha
ﬁlha e o ﬁlho dele são missionários na Inglaterra, em
Londres. Então, eu... eu cheguei à conclusão... Porque
muita gente me disse: “Olha, não se mete nisso”. Eu
disse: “Não. Ou eu rasgo a minha carteira de Deputado Federal”... Porque um cidadão é morto na porta
do meu partido, meu irmão, meu amigo, que conheço
há 20 anos, minha ﬁlha casada com o ﬁlho dele, com
19 tiros. Ou eu rasgo a minha carteira e vou embora, e
terei vergonha de mim mesmo, quando eu olhar, amanhã, quando tudo isso passar, que eu olhar no espelho
e disser: mataram o meu companheiro, com 20 tiros,
na porta do meu partido, quase que na minha frente.
De manhã, quando eu chegava... Eu vim de Brasília.
Quando eu pisei no aeroporto e liguei o celular, a primeira ligação: “Mataram o Valdeci”. E ele estava lá. Fui
vê-lo no Hospital Central do Exército, em frente praticamente ao meu partido, todo furado de bala, igual a
um saco de batatas, todo ensangüentado. Eu, ali, eu
prometi a Deus: “Meu Deus, eu vou lutar até o ﬁnal
da minha vida pra que esses malditos que mataram
o meu companheiro sejam presos”. E eu enfrentei. A
partir daí, tudo surgiu na minha vida, porque os funcionários dele foram trabalhar com o provável assassino,
ganhando bons salários, e passaram a me acusar de
coisas que eu estou na Justiça contra eles. Um eu já
condenei, graças a Deus.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por ﬁm,
Deputado, o senhor usou uma expressão peculiar em
relação à transferência, à extração, à troca de partidos
por parte de Deputados. O senhor sempre falou assim:
“Tirei 3 do PTB, tirei”...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Normalmente, como é a metodologia dessa tirada de um
partido para o outro? Quando é de Oposição...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Era
assim antes, porque eu era o líder político deles.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu pergunto isso até para explicar ao meu querido Edmar,
porque uma das acusações do Deputado Roberto
Jefferson é de que há dinheiro, luvas, para troca de
partido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então,
é nesse sentido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Companheiro, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do
seu pastor. Esses Deputados foram eleitos por mim. Eu
fazia a eleição deles, orientava, caminhava com eles,
orientava em tudo, aonde iam, o partido que deveriam
escolher, como deveriam fazer a campanha. E eu chamava e eles vinham, porque faziam parte de um grupo
político. Os interesses do grupo político estavam acima
dos nossos interesses pessoais. E nós queríamos construir uma oposição. Eu entendi que o Governo Fernando
Henrique era um governo que não tinha visão para o
social e eu dizia: “Olha, nós temos que mudar o nosso
País porque o nosso povo é um povo que passa fome.
O povo evangélico que freqüenta a igreja é o povo que
ganha menos, que passa fome, passa mais apertado
e o Governo Fernando Henrique é um governo que
não tem sensibilidade social. Vamos fazer oposição a
esse governo”. E chamei vários. Vieram muitos para o
partido. E eu acho que a minha decisão foi certa. E nós
entendíamos que o Presidente Lula seria um presidente
que teria uma visão social e daria chance àqueles que
não têm chance neste País. Por isso nós fomos para
a oposição. E V.Exa. pode ver, pela votação do PL no
governo passado, que nós éramos 100% ao lado PT.
E não tínhamos nada, não tinha indicação, não tinha
cargo nenhum. Fizemos um mandato sem nenhuma
indicação, mas ﬁzemos um mandato muito feliz. Graças a Deus, conseguimos eleger um homem que tem
sensibilidade social.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O PL
agora cresceu.
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Cresceu.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Da eleição de 2002 para agora qual foi a alteração?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
V.Exa. veja, nós, na Oposição, crescemos de 5 para
22. Imagine com Vice-Presidente da República, imagine com o tempo de TV, que não tínhamos antes. Hoje
nós temos – o que é algo importante para o partido
–, de 6 em 6 meses, 80 inserções em 30 segundos e
blocos de 20 minutos. Isso é fundamental para a vida
parlamentar, para o partido. Isso pesa muito, o tempo
de TV. E hoje nós temos um Ministério também; temos
prestígio. Quer dizer, o partido tem prestígio, porque é
um partido que tem interlocução no Governo Federal, e
aí não é tão difícil crescer. Difícil foi na Oposição, sem
nada, seco, sem ser recebido, sem ter eco.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Elegeu
22 e agora tem quantos?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
nós elegemos 26 e temos 52. Nós fomos para a eleição
com 22; elegemos 26 e estamos com 52.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Continuam contra a reforma política?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
quero voto facultativo. Eu acho que isso seria o avanço
que o País precisa, porque aí nós teríamos que provar
ao eleitor que a gente merece que ele saia de casa,
pague a passagem de ônibus, vá para uma ﬁla e enfrente uma chuva para votar na gente.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Obrigado, Deputado.
Eu queria informar aos Srs. Parlamentares e a
todos que nos assistem que são 8 Parlamentares inscritos para fazerem as perguntas.
Passamos a palavra ao Deputado Benedito de
Lira.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, pela ordem. Pela defesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Pois não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Eu
gostaria de requerer a V.Exa., Sr. Presidente – a área
técnica me informou que talvez não seja possível; se
não for possível para hoje, pelo menos para a primeira hora da reunião de amanhã, da nossa sessão –, o
destaque das notas taquigráﬁcas das indagações feitas
pelo Deputado Chico Alencar e pela Deputada Angela
Guadagnin, que fossem passadas para a defesa, para
que nós possamos fazer algum requerimento que julgarmos necessário, está bem?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Eu não vejo qualquer impedimento.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Se
for possível, ainda hoje, Sr. Presidente. Se não, para
o primeiro horário, para que, antes mesmo das perguntas de amanhã, a defesa possa fazer os seus requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Nós recomendamos à assessoria técnica que faça
o possível para atender.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Com a palavra o Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Relator, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, Sras. e Srs.
Deputados, Sr. Presidente, quando V.Exa. faz uma observação de que ainda há 8 Deputados inscritos, dá a
entender que precisamos ser breves. E eu vou ser breve,
Presidente. Não desejava mais fazer qualquer pergunta
ao Deputado Castro Rodrigues, considerando que as
perguntas que eu tinha elencado aqui ele já respondeu,
através da indagação de outros companheiros. Mas
eu conversava aqui com alguns Deputados, e o objeto
do que está se tratando aqui, do que o Conselho de
Ética tem que fazer, é exatamente ver se o Deputado
Roberto Jefferson falou ou se ele não falou a verdade
no momento em que ele prestou depoimento aqui no
Conselho. No que diz respeito a quê? O que ele disse
aqui, envolvendo V.Exa. e outros Parlamentares do
Partido Progressista, lideranças políticas e presidentes. O Deputado Roberto Jefferson, no momento em
que diz que o senhor e outros Líderes participaram de
uma reunião, quando trataram do assunto mensalão,
é verdade ou mentira?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Como?
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – O
Deputado Roberto Jefferson, quando compareceu ao
Conselho de Ética, aﬁrmou aqui, para o Conselho de
Ética, que V.Exa., o Deputado Pedro Henry, o Deputado Janene e o Deputado José Múcio participaram
de uma reunião, e nesta reunião os 3 Líderes estavam
forçando o José Múcio a participar...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Mentira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – É
mentira ou verdade?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Mentira, e o próprio Líder, forçado, José Múcio, nega
isso.
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O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Obrigado. Outra coisa: qual é a relação de amizade entre
V.Exa. e o Deputado Roberto Jefferson?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu vim para esta Casa e não tinha a consciência
política que eu tenho hoje e nem tinha uma relação de
amizade muito fora do ciclo evangélico. Eu me encanto
quando vejo pessoas como o Deputado Ney Lopes falarem, Ibrahim-Abi-Ackel e outras pessoas mais, quando usam da palavra. Quando o Roberto Jefferson fala,
ele é concatenado, seguro. Não concordo com muitas
coisas. As posições políticas dele, por exemplo, em
favor da arma, tudo isso acho retrógrado. Acho que
é um Brasil que já acabou. Graças a Deus, estamos
tentando outro Brasil. Eu o admiro pelas posições coerentes. Por exemplo, ele ﬁcar até o ﬁnal do Collor. Não
é que eu seja a favor, não, porque acho que o Collor
fez um mal ao País, principalmente caçando o dinheiro
das pessoas. Aquilo foi um roubo, roubou as pessoas.
Mas a gente tem que admirar um cidadão que ﬁca ao
lado do outro mesmo apanhando, e vai até o ﬁnal. Então, eu o admiro por esse lado político, mas não tenho
amizade alguma com ele. Pelo contrário, quando eu
cheguei aqui ele me recepcionou, dizendo horrores
da minha pessoa face a face. Ele me enfrentou, e eu
também não baixei os olhos não.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – O senhor admite, por exemplo, que em decorrência dessa
relação, que não é tão próxima nem íntima, conforme
V.Exa. está a discorrer, que isso talvez tenha sido motivo para que ele incluísse V.Exa. como um dos operadores do mensalão, segundo S.Exa?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, que ele não gosta de mim, acho que foi porque
eu comecei o mandato tirando 3 Deputados do partido dele. Em Pernambuco, por exemplo, o PTB, acho,
nunca tinha eleito um Deputado Federal; Rio Grande
do Sul, São Paulo – um Deputado de 140 mil votos.
E ele era Governo e eu era Oposição. Quer dizer, um
cidadão que chega, Oposição, e consegue tirar 3 Deputados do mesmo partido. Aquilo contou para a Mesa,
para tempo de TV – porque foi no dia da posse. Aquilo
foi ruim para ele. Então, S.Exa. pensou que eu havia
chegado para desmontar o seu partido, e na Oposição. Acho que ele começou a nutrir por mim... além
do que V.Exa. sabe que a Instituição Igreja Universal
tem milhões de seguidores, mas também tem milhões
de pessoas que não gostam dela. Isso é natural. Eu,
então, encarnava tudo isso. E ele falou para mim, foi
muito claro. E, nos Anais da Câmara, pode-se ver, em
vários discursos, que S.Exa. fez ilações ou se referiu
a mim jocosamente. Também o enfrentei. Então, que
ele não gosta de mim, isso eu sei.
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O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Presidente, a última pergunta. O Deputado Roberto Jefferson, no seu depoimento, disse que o senhor era um
dos operadores de mesada. É verdade ou mentira?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Mentira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, estou satisfeito.
Agora, vou fazer uma indagação a V.Exa., extensiva ao eminente Relator. Nós estamos praticamente vivendo um momento de recesso parlamentar. Se a Casa
tratar hoje do assunto que diz respeito à LDO, lógico
que, a partir de amanhã, esta Casa estará em recesso,
independentemente de outras matérias que estejam
pendentes na pauta. Pelo que tenho conhecimento – e
o nosso Regimento não prevê –, as Comissões Permanentes, a exceção das Comissões Parlamentares
de Inquérito, não funcionam no período de recesso. A
mesma coisa aqui, com relação ao Conselho de Ética. Em outras oportunidades e em outros recessos o
Conselho de Ética não funcionou. Indago de V.Exa e
do Sr. Relator, considerando que o Regimento Interno
não prevê essa hipótese, considerando inclusive que,
a partir de amanhã, na hipótese de ser votada a LDO
na noite de hoje, a Casa entrará em recesso constitucional, se há a possibilidade de o Conselho de Ética
funcionar neste período de recesso. E se houver, com
base em que instrumento legal, Presidente e Relator,
iremos continuar nos reunindo na Casa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Deputado Benedito de Lira, ontem, entreguei um ofício
ao Presidente Severino no qual pedi a autoconvocação
do Congresso Nacional, com a necessidade da participação do Senado e da Câmara, e que colocasse no
item de autoconvocação os trabalhos do Conselho de
Ética da Câmara. Se isso for realizado – e saberemos
disso hoje à noite –, nossos trabalhos vão continuar.
Teremos um recesso apenas na última semana. Então,
hoje à noite teremos condições de saber. Eu pedi pessoalmente; e, posteriormente, entregamos um ofício
para formalizar. Porque eu acho que o Conselho de
Ética precisa dar uma satisfação à sociedade. Deve
continuar trabalhando normalmente. E ganharíamos
tempo com isso, porque temos pela frente, mais ou
menos, uns 18 a 20 depoimentos. Então , precisamos
ganhar tempo; e, semana que vem, continuaríamos os
nosso trabalhos. Se por acaso a Câmara e o Senado
não ﬁzerem uma autoconvocação, ou não colocarem
nos itens da autoconvocação o Conselho de Ética,
vamos ter que parar e fazer apenas trabalhos administrativos. Mas, de qualquer maneira, hoje, todos os
Deputados serão comunicados.
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O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Agradeço a V.Exa e ao Relator a informação que nos trazem,
bem como a contribuição que poderiam nos dar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Presidente, Sr. Relator, senhor depoente, Deputado Carlos
Rodrigues, V.Exa., ao longo de sua carreira parlamentar, tem sido referência, em várias ocasiões, de alguns
fatos aos quais, de algum modo, relaciono alguma irregularidade, alguma ocorrência sujeita à investigação. O
fato de essas referências terem ocorrido por diversas
vezes torna V.Exa. suscetível a especulações. Esse é
a impressão que tenho. Lembro-me até mesmo com
referência à morte do Deputado Valdeci Paiva, no Rio
de Janeiro, quando eu era secretário, por acaso, momento em que até se especulou sobre a culpabilidade
de V.Exa. no episódio. Quero, aqui, dar o testemunho
da sua atuação naquela ocasião. V.Exa. foi, a meu ver
– eu não lhe relatei na ocasião –, prepotente comigo,
arrogante. Mas eu procurei compreender, porque se
eu tive essa impressão, na verdade, eu tinha certeza
de que V.Exa. queria a verdade. V.Exa. me cobrava o
possível e o impossível para esclarecer a verdade daqueles fatos. E eu designei os melhores delegados que
havia na ocasião, a delegacia mais especializada no
trato dessas questões e os recomendei que revirasse
ao avesso toda e qualquer situação na busca da verdade. Então, isso foi feito e o processo depois teve o
seu encaminhamento à Justiça. Nesse sentido, quero
dizer que, se em algum momento há essa suscetibilidade de V.Exa. estar sujeito à especulação, naquele
episódio V.Exa. passou absolutamente no teste. Eu
pude comprovar isso. Então, ﬁca aqui esse meu testemunho pessoal com relação àquele episódio para
que não possa ser trazido ao fato na busca de alguma pertinência. Com referência ao seu papel aqui na
Comissão, Presidente, eu acho que, a essa altura dos
depoimentos, a Comissão se esforçou, os Parlamentares se esforçaram de todo modo possível para buscar
um convencimento, buscar elementos que pudessem
comprovar ou não aquilo que disse o Deputado Roberto Jefferson acerca da sua participação no mensalão.
Então, eu não tenho, sinceramente, mais argumentos, eu não tenho provas documentais. Eu acho que o
assunto está bem esgotado para mim. E eu acreditei
mesmo até que a defesa pudesse nos trazer algum
fato novo, algum elemento mais consistente para que
nós pudéssemos lhe perguntar. Isso não aconteceu.
Em havendo, certamente eles vão apresentar em outro
momento. De modo que dispenso qualquer indagação
acerca do fato, lembrando, mais uma vez, que o que
se busca nesta Comissão é saber acerca da verdade
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ou não do Deputado Roberto Jefferson, personagem
ao qual nós nos reportamos e que está submetido a
processo ético.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O
Deputado Orlando Fantazzini não está presente.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
gostaria de comentar sobre o que ele falou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nobre Deputado, peço desculpas se fui arrogante, naquela época, com V.Exa., porque V.Exa. era o Secretário
de Segurança no meu Estado. Só pode avaliar o que
eu passei quem teve um irmão assassinado, com 19
tiros, na porta da sua casa. Porque Valdeci, para mim,
era como um irmão. Hoje, tenho certeza, se estivesse
vivo, estaria aqui do meu lado, me ajudando, me dando força, me incentivando. Só quem teve um ﬁlho, um
irmão, um pai, uma mãe, alguém assassinado com
19 tiros... Porque a morte dele foi covarde, porque
um cidadão só mato o outro com 19 tiros se ele quer
avacalhar o cidadão. Deram tiros demais nele, não
precisava tanto! Deram 19 tiros e vários na cara dele,
no rosto dele. Aquilo me deixou indignado, revoltado.
E eu tinha duas atitudes: ou pegava minha carteira,
rasgava, me acovardava e fazia o que muitos companheiros meus me aconselharam – “Viaja, vai embora,
sai dessa crise” – ou enfrentava. Amanhã poderei me
olhar no espelho e dizer: “Não, não me acovardei. Eu
enfrentei. Enfrentei sem segurança, sem carro blindado, sem nada. Enfrentei tudo e todos”. Agora, sinto-me
realizado como homem, porque enfrentei a situação.
E eu jurei diante de Deus e diante do meu companheiro morto, na hora em que cheguei lá e o vi morto
e quando o enterrei também, porque no dia seguinte
eu o enterrei, ﬁz um juramento diante de Deus. Todo
mundo foi embora, ﬁquei sozinho no cemitério, pus a
mão sobre o lugar onde ele foi enterrado e disse: “Eu
vou até o ﬁnal para que seja feita justiça no covarde
crime que ﬁzeram com você, Valdeci”. E eu enfrentei e
enfrentaria quem quer que seja para que os culpados
fossem punidos. Eu peço desculpas, V.Exa. tem que
entender. Queira Deus que nunca aconteça com o senhor. Mas se o senhor tiver um parente, um ﬁlho, um
irmão, uma mãe, um pai assassinado covardemente
V.Exa. vai entender minha indignação. V.Exa. veja até
que ponto o Deputado Valdeci conﬁava em mim. Ele
deixou uma carta que vou anexar aqui ao relatório,
escrita em próprio punho, assinada. Porque ele sabia
que ia ser morto. Ele estava ameaçado. Ele deixou
uma carta, que está no processo lá. Eu mandei que
ﬁzesse exame grafotécnico na faculdade, na USP, e
foi conﬁrmada a assinatura dele. Disse: “Amigo Rodri-
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gues, faço chegar em suas mãos 80 mil dólares e uma
quantia em reais. Compre um apartamento, usufruto
para os meus ﬁlhos, cuide dos meus ﬁlhos como se
fossem teus ﬁlhos. Agradeço por tudo”. Fez uma carta,
uma despedida para mim. Eu li aquela carta, eu disse:
Ele conﬁa em mim. Então, eu não tinha outra atitude
senão enfrentar tudo e todos. Peguei esse dinheiro
e entreguei à família. Entreguei, não. Ele morreu na
sexta, no sábado, eu enterrei. Reuni os Parlamentares
do meu partido, vários Bispos, Deputados Estaduais,
Vereadores, tudo, chamei a família, os irmãos mais
velhos, chamei os ﬁlhos do Valdeci e disse: “O pai de
vocês deixou 80 mil dólares e esse dinheiro em reais.
É de vocês. Aqui está a carta”. Dei uma cópia a cada
um e disse: “Façam o que ele pediu, porque eu não
tenho condições de cuidar desse dinheiro”. E chamei
o Deputado Caetano, que é um Bispo, um homem maravilhoso, um bom pai de família. Disse: “Olha, cuide
desses meninos como se fossem seus ﬁlhos, porque
eu vou entrar numa luta que eu não vou ter cabeça
para cuidar de ninguém agora não. Eu vou até o ﬁnal
disso aí” . Então, eu guardo a memória do Valdeci e eu
não podia agir de outra forma. E, naquela hora, se eu
fraquejasse, eu não faria a justiça acontecer. Mas eu
agradeço e sou seu devedor, porque o senhor cumpriu sua obrigação como Secretário de Segurança e
chegamos aos criminosos, graças a Deus.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Só complementando, Deputado, eu apenas me referi a esse
episódio e só lhe aturei porque V.Exa. tinha uma causa justa e buscava a verdade – e não o inverso. E
por isso eu lhe aturei e lhe compreendi, não há que
se desculpar. Estamos quites, e o caso eu creio que
tenha tido o encaminhamento devido, e eu também
cumpri o meu dever.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado José Carlos Araújo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, nobre Relator, senhores advogados,
Deputado Carlos Rodrigues, ouvi atentamente o depoimento e as perguntas e não quero ser repetitivo.
Mas V.Exa. bateu muito na mesma tecla. V.Exa. falou
muito em LOTERJ, o caso LOTERJ. Então, ﬁquei encabulado: por que tudo isso? Depois, no seu depoimento,
V.Exa. falou que conheceu o Waldomiro aqui em Brasília. Durante 1 ano, transitou com ele, ainda antes de
ser Deputado, para desembaraçar os projetos da construção da Igreja de Brasília. E depois V.Exa. passou a
ser Deputado. De repente, Waldomiro aparece no Rio
de Janeiro como Presidente da LOTERJ. Eu pergunto
a V.Exa., e gostaria que V.Exa. respondesse “sim” ou
“não”, e não dissesse “não me lembro” e “se não me
falha a memória”.
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sim ou não? Foi V.Exa. que indicou Waldomiro para
a LOTERJ?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, senhor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Por que consta e todos aqui ouviram falar que por causa
dessa situação V.Exa. teria indicado o Waldomiro.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
indiquei, não, senhor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Se não foi indicação de V.Exa., de quem foi, então?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
Governador Garotinho dá uma declaração que eu já
entreguei ao nobre Relator, onde tem a ﬁta de vídeo
ele falando quem indicou. Ele começou a ser indicado
pelo PT, na representação do Rio de Janeiro. E daí foi
levado à Presidência da LOTERJ. Inclusive, quando o
Governador Garotinho deixou de ser Governador e a
Governadora Benedita, do PT, assumiu, ele continuou
à frente da LOTERJ. E todos os indicados do PL foram
demitidos, no Governo PT, da LOTERJ.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, a indicação não foi de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
foi nem minha nem do Partido Liberal.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Entendi. E uma outra pergunta que eu vou fazer. Essa
pergunta parece que já foi respondida, mas V.Exa.
não deu ênfase e entrou numa outra história e tal. Eu
queria que V.Exa. respondesse positivamente ou negativamente, sim ou não, certo?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– V.Exa. participou de várias reuniões com os Líderes
dos partidos, com o Deputado Roberto Jefferson, com
os Líderes do PTB, do PL, com Valdemar Costa Neto,
com Sandro Mabel, tratando de assuntos de partido e
outras coisas. Alguma vez, como foi veiculado, V.Exa.
pressionou o Líder José Múcio Monteiro para tratar do
assunto mensalão, recurso...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, nunca.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– V.Exa. tratou desse assunto de dinheiro em alguma
dessas reuniões?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nunca tratei desse assunto, nunca tinha ouvido falar nesse
mensalão. E quero responder uma pergunta que não
me ﬁzeram: nunca fui ao Banco Rural também.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Estava reservando essa indagação para V.Exa. V.Exa. ou
algum membro de sua equipe.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Era a pergunta seguinte que faria, com o desdobramento, Deputado Jairo Carneiro. V.Exa., na sua
sapiência, na sua inteligência, sacou primeiro e fez a
pergunta na minha frente. Como sempre, V.Exa. está
na dianteira dos casos. Portanto, Deputado Carlos
Rodrigues, V.Exa. nunca esteve no Banco Rural, nem
aqui em Brasília, nem em Belo Horizonte?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
senhor. Nunca. Não conheço o Sr. Valério, nunca estive
no Banco Rural, não tenho conta no Banco Rural nem
sabia que o Banco Rural era naquele shopping.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E também nenhum membro de sua equipe?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Que
eu saiba, não. A meu mando, não, porque se temos
20 funcionários e um for lá, tem de ser explicado. Que
eu saiba, a meu mando, não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– V.Exa., nem nas reuniões – já vi que nas reuniões
com os Líderes de outros partidos V.Exa. não tratou
desse assunto –, internamente, no PL, V.Exa. tratou
nesse período? E aí quero dizer a V.Exa., antes de eu
chegar, porque cheguei tem 40 dias, cheguei e não tem
isso. Mas antes disso, V.Exa. tratou internamente no PL
de assunto de dinheiro, mensalão, alguma vez?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
nunca tratei disso, claro que não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Nem viu tratar?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Nunca ouvi falar em mensalão. Voto com o Governo
Lula há 6 anos. Os Deputados que são mais antigos
sabem disso. Fiz oposição ao Governo Fernando Henrique, não recebia um centavo, não tinha nada, nem
indicação, era minha opção política. Optei por ser um
Deputado de visão centro-esquerda. Essa é minha
visão política.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, pelo que V.Exa. coloca aí claramente, na
verdade, o PL não aderia ao Governo, o PL é Governo, é isso?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Acompanho o PT desde que ele fazia campanha vendendo estrelinha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– E V.Exa. não comprou nenhuma estrela, pelo que
eu saiba?
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
quero dizer o seguinte: antigamente, o PT não tinha
recurso para nada.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, Sr. Relator, dou-me por satisfeito pelas respostas do Deputado Carlos Rodrigues, que foi
muito enfático nas suas colocações. Fico por aqui, me
reservando, logicamente, se necessário, falar momentos depois, como Líder do PL, nesta reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Carlos Rodrigues,
vou ser bem rápido e sucinto, porque a maioria dos
questionamentos que pretendia fazer já foram feitos.
Mas queria voltar a um questionamento, Deputado Carlos Rodrigues, até porque presidi o Conselho de Ética
à época que o Deputado André Luiz foi cassado.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Trouxe-nos muita curiosidade, porque a própria defesa do Deputado André Luiz, as testemunhas arroladas por ele, falavam muito mais do Bispo Rodrigues
do que propriamente da defesa do Deputado André
Luiz. A todo tempo eles aﬁrmavam que conheceram o
Sr. Jairo Martins através de V.Exa., porque sempre foi
apresentado na casa do Deputado André Luiz como
sendo seu assessor. O senhor já disse aqui claramente
que ele nunca foi assessor e, salvo minha memória,
o senhor o conhece há muito tempo antes até de ser
Deputado, em razão da igreja.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – É,
sim. Ele não é evangélico, mas eu o conheço porque
ele é primo de um ex-bispo que serviu na obra de
Deus comigo.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E
quais as relações que o senhor manteve com ele?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Com o Jairo?
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Com o Jairo, no período de seu mandato, porque
fora de seu mandato, não...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – De
amizade. Ele, como todos sabem, era ligado à ABIN,
esse serviço de informações, e me pedia muito, queria saber muito como estava a política. Muitas vezes
me indagava sobre certas coisas políticas: aonde ia
fulano – quer dizer, aonde ia não caminhando, mas o
pensamento político, as alianças, essas coisas todas.
Lembro-me bem, por exemplo, quando houve a primeira
eleição, a eleição do Fernando Henrique. V.Exa. sabe
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que ele me questionou se a igreja Universal do Reino de
Deus lançaria candidato, se o Bispo Edir Macedo seria
lançado candidato a Presidente da República. Depois
entendi. V.Exa. lembra que o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Logo depois da eleição, houve
a desvalorização do real. V.Exa. se lembra de que o
real não agüentava mais, precisava ser desvalorizado
urgentemente, pois estava prejudicando as exportações
brasileiras. Entendi – ele não me confessou isso – que
ele deve ter dado um relatório para ABIN ou quem quer
que seja se o Bispo Edir Macedo seria candidato. Por
quê? Porque o Bispo Macedo sendo candidato ia tirar
1%, o que faltou para o Fernando Henrique... para ter
segundo turno. Então, ele gostava de captar informações políticas de várias... principalmente do segmento
evangélico. Sempre informei aquilo que eu tinha limite
para informar, desde que não prejudicasse as estratégicas políticas da instituição na qual eu trabalhava,
claro. Mas depois de eu me tornar Parlamentar, ele me
pedia análises sobre o que estava acontecendo, e eu
conversava com ele sobre isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não, porque as insinuações que acabamos depreendendo – estou sendo claro, insinuações – eram de
que o Sr. André Luiz tinha o entendimento de que o
senhor é que estava combinado com o Sr. Jairo para
gravá-lo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nunca faria isso. Sou contra qualquer pessoa gravar outra.
Não pactuo com isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Só
estou falando, não estou aﬁrmando, estou sendo bem
claro nas minhas palavras. Porque causou a todos nós
do Conselho muita estranheza o fato de serem arroladas 5 testemunhas, que, em vez de falar em defesa
do denunciado, só falavam do Bispo Rodrigues. Essa
é a motivação das minhas perguntas, até para eliminar essa curiosidade. Por outro lado, ﬁz a pergunta
até para justiﬁcar ao Deputado Edmar Moreira, que
sempre pergunta: “O que tem a ver as perguntas?” O
Jairo Martins gravou o Deputado Calazans, que acabou não sendo cassado naquela Assembléia Legislativa; gravou o Deputado André Luiz e gravou também o
Sr. Maurício Marinho. Mais curioso: as três gravações
foram denunciada pelo jornalista Policarpo Júnior, da
revista Veja. Quer dizer, uma seqüência interessante.
E como o Deputado Roberto Jefferson faz uma análise
do mensalão em razão dessa questão dos Correios e
mais uma vez aparece o Sr. Jairo Martins, foi o que me
motivou a fazer essas perguntas. Segunda pergunta, a
penúltima. O senhor nos trouxe aqui uma declaração do
Ministério Público, não entendi se o processo. O senhor
disse que o senhor foi processado, foi isso?

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
o Ministério Público pediu para me ouvir. Fui ouvido.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não entendi quando o senhor fez menção que foi
denunciado, as denúncias de terceiros. Essas denúncias, não processo, as denúncias de terceiros.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Houve uma denúncia, o Ministério Público ouviu e
apurou.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas processado o senhor não...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, senhor.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E
a certidão é em razão de seu comparecimento.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – É,
porque havia entendido que o nosso Relator havia
pedido cópia do processo. Por isso, ﬁquei na dúvida,
se o senhor teria sido processado ou se o senhor só
foi convidado a prestar esclarecimentos. Então, está
esclarecido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– E a última. Da mesma forma como ﬁz ao Deputado
Pedro Henry, também não posso deixar de fazê-la ao
senhor, não posso deixar de fazê-la. O senhor diz o
seguinte: “Fui oposição”. Quando cheguei a esta Casa,
recordo-me bem, o PL, do qual o senhor exercia a
Vice-Liderança, mas, de fato, era quem fazia todos
os encaminhamentos, tinha uma postura de acompanhar em boa medida as posições do Partido dos Trabalhadores. E o senhor aﬁrmou aqui – vou reproduzir
e tentar ser o mais ﬁel possível: “Fui oposição ao Fernando Henrique e nunca recebi nem um tostão e não
tivemos cargos”. Por acaso, naquele período o senhor
ouviu alguma menção de que qualquer outro partido
teria algum privilégio que não fosse lícito dentro dos
parâmetros da moralidade?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
que eu ouço, a imprensa falou, que teria havido negociação na reeleição de Fernando Henrique. Mas não
posso aﬁrmar, porque quando a pessoa aﬁrma sem ter
provas, é leviandade. Não tenho como aﬁrmar isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Anselmo. Deputado Moroni Torgan.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Vamos suspender a sessão por 2 minutos.
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(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está reaberta a reunião.
Com a palavra o nobre Deputado Moroni Torgan.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Deputado Carlos Rodrigues, quero dizer que temos o maior respeito por
todos os colegas, mas temos de chegar a um depoimento de verdade. No momento em que um colega
diz que o outro está mentindo e que ele está dizendo
a verdade, temos de buscar, através dos detalhes, talvez... Naturalmente, no momento em que alguém diz
que o outro mente, não adianta mais forçar e dizer:
Não, diga que o outro está dizendo a verdade e tal. É
bobagem ﬁcar nessa repetição. V.Exa. já falou que o
Deputado Roberto Jefferson mentiu, quando falou da
reunião, inclusive corroborou com o próprio José Múcio.
V.Exa. falou que o Deputado Roberto Jefferson mentiu,
quando disse que estava num esquema de mensalão
e tudo mais. Então, temos duas versões e temos de
procurar a verdade. A verdade é uma só, não pode ser
duas. Pode ser a sua versão, pode ser a dele ou pode
ser uma terceira, ainda que não seja de nenhum. Mas
temos de apurar a verdade, através desses detalhe.
Por isso, gostaria de obter alguns esclarecimentos que
seriam interessantes.
V.Exa. tinha, no seu gabinete, a esposa do Waldomiro, é isso?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – A
Srs. Sandra trabalhou comigo, antes de ele ser indicado Presidente da LOTERJ. No dia em que foi indicado
Presidente, ela pediu demissão. Ela era minha chefe
de gabinete.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Ela era
sua chefe de gabinete.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
Quando a nomeei, o Waldomiro veio trabalhar como
chefe de gabinete, digamos assim, do Cristovam Buarque. Era uma pessoa que não existia contra ele nenhuma suspeita, nenhum erro, nada, tanto é que depois foi
levado para a Casa Civil, no Palácio do Planalto.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Isso
não quer dizer nada.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Então, quando eu nomeei, e nomeei ela, nomeei pela
competência, pela capacidade. E mesmo que o Waldomiro fosse um criminoso, isso não torna sua esposa
criminosa. Porque tem muita gente que está na cadeia
hoje que a esposa trabalha e sustenta sua família.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Mesmo porque ela deixou de ser depois. Não é esse o
problema.
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O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim.
Ela deixou de ser no dia em que ele foi nomeado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Ela poderia até praticar delito depois. Não tinha nada a ver
com V.Exa. Não é esse o meu objetivo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – O meu
objetivo é tentar chegar em alguns fatos. Assim que
começou o Governo, o senhor tinha uma relação de
amizade com o Waldomiro.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Até
por ter... O senhor teve alguns contatos com o Waldomiro?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Tive.
Tinha, sim, porque ele era o responsável por encaminhar muitos assuntos.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Ele era
o operador político aqui, não é?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Normalmente ele estava no plenário, em todas as decisões.
E eu, como Vice-Líder do partido, acompanhava o meu
Líder nas reuniões, e a gente acabava tendo contato.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Tendo
esse contato nesse sentido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Com
quem mais do Governo o senhor teve contato? Até
porque sendo da base do Governo... Até ouvi alguns
do seu partido dizendo que não eram nem da base,
eram Governo também, porque tinham o Vice-Presidente da República. Com quem tinha contatos rotineiros dentro do Governo?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, rotineiro eu não tinha com ninguém. Eu tinha
com o Vice-Presidente, tudo institucionalmente, com o
Ministro Anderson Adauto, institucionalmente, quando
precisava da audiência, com o Marcelo Sereno, não
é? Agora, rotineiro, não. Nada era rotina. Surgia um
problema, a gente ia tentar resolver.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Vamos
dizer assim, regulares.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Regularmente.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Regularmente, para não parecer que é todo dia.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Perfeito. Cuidando de emendas de outros companheiros
também. A vida política normal que nós temos.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Coisa
normal que atua nesse sentido. Nisso, se reuniam, de
vez em quando, com esses componentes?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
reunia não. Pedia audiência, ia lá, tratava do assunto
e protocolava.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – As mais
seguidas seriam com Marcelo Sereno e com quem
mais?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
as mais seguidas, não. Não é que é mais seguidas,
num determinado tempo. Por exemplo, a reforma da
Previdência, você tem contato com pessoas do Governo que tratam daquilo. Tem a reforma política, você vai
com quem está tratando. Quer dizer, por segmentos,
por assuntos, porque nem todo mundo do Governo
trata de todos os assuntos. É compartimentado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Nessas
questões, por exemplo, de liberações de emendas, um
negócio complicado. Muitas vezes o Deputado da base
do Governo vive dessa liberação.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Tem
alguns Deputados com voto de opinião, tem outros
Deputados que têm prestação mais localizada de serviço. Essa seria com quem?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Primeiro, eu não tinha fome pelas minhas emendas, tinha
senso de justiça. Porque no Governo Fernando Henrique fui muito prejudicado. Não deixei de ser votado
por isso. Na minha primeira eleição tive 75 mil votos;
na segunda, 192 mil. Então, não foi a falta de emendas
que impediu de me eleger, foi o senso de justiça, porque minhas emendas foram para vários Municípios.
E Deputados governistas liberaram as minhas emendas, transferiram para outros lugares. Havia esse fato
grave, uma injustiça. E eu defendi no Governo. Olha,
agora nós que penamos na Oposição aqui 4 anos e
outros 8 temos que ser recompensados para uma justiça. Acabar com isso de você botar o dinheiro no Município, o sujeito porque não era da base, o Governo
jogava aquela emenda para outro lugar e você ﬁcava
mais perdido do que cego em tiroteio; não tinha resposta, nada, ia lá e o Ministro não te atendia. Então,
agora, quem tratava disso era o... um tempo foi o Marcelo Barbieri, inicialmente Marcelo Barbieri, indicado
pelo PMDB de São Paulo. E depois o Marcelo Barbieri
saiu, aí passou essa atribuição ao Waldomiro e depois
parece que passaram para outra pessoa. E eu, como
todos os Deputados, nunca fui lá, e a ﬁla nunca tinha
menos de 10, lá no Palácio, como V.Exa. também.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Pedindo liberação?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
como V.Exa. na época do Fernando Henrique, a ﬁla
tinha 20, também sabe disso, todos nós.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Eu nunca estive na ﬁla, porque eu votava contra ele.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
Fernando Henrique?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Ah,
eu não sabia que você era oposição. Desculpe.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não,
eu era do PFL, mas eu tinha uma votação muito peculiar nesse sentido. Então, eu sempre tive um voto de
opinião, que era um voto diferente. Então, eu sempre
fui prejudicado nessa história das emendas, sempre
foi menos.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Isso, V.Exa. que era do PFL, imagine eu, que era de
um partido de oposição.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Pois é,
devia ser tão difícil quanto alguém do PLF hoje.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Moroni, vamos apressar, porque nós temos
mais 2 inscritos. Eu gostaria de terminar às 18h.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Se
V.Exa. quiser, eu encerro agora.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Por
favor, não faça isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Eu
gostaria de saber... A defesa falou sobre esse Rogério
Batista, esse senhor que surgiu assim...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – O
nome? Esse cidadão, Rogério Figueiredo Vieira, é
isso?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
sei. Rogério Batista.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Rogério Batista. Não sei. Olha, parece que foi uma pessoa
que trabalhou no meu partido ou com o Valdeci Paiva.
Não lembro, porque eu não sou obrigado a lembrar
todo mundo que trabalha num partido político.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Mas tem
alguma razão para ter trazido esse nome?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
sei, aí tem que perguntar.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É depois
eu vou perguntar até a ele se tem. V.Exa. não sabe a
razão que isso aconteceu.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Conforme a gente vai falando do assunto, a gente vai
reavivando a memória.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E aí vai
tornando mais claro. A relação com o Delúbio como é
que acontecia?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Minha relação com o Delúbio, eu o conheci quando acabou minha eleição, e o Lula foi para o segundo turno,
o Deputado Walter Pinheiro me ligou e disse: “Eu gostaria que você viesse para São Paulo e coordenasse
comigo, com o Magno Malta, com o Deputado Gilmar
Machado um comitê evangélico pró-Lula.” E eu fui para
São Paulo, ﬁquei lá no comitê, as minhas expensas,
hospedado no hotel, pagando almoço com o meu dinheiro, e viajei o Brasil com o meu dinheiro, fazendo
eventos evangélicos para o Lula.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
teve nenhum fundinho de campanha?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não. Aí conheci o Sr. Delúbio; conheci o Sr. Delúbio
lá e o Sr. Sílvio Pereira e outros companheiros lá no...
porque a gente se reunia muito lá na sede do PT para
combinar onde é que... Por exemplo, eu fui.. apoiei Ana
Carepa. Não existe uma pessoa assim em Belém? Ela
foi candidata, tivemos um evento, ﬁz um evento com
ela e em outras cidades, apoiando o Lula, apoiando
o PT pelo segmento evangélico. Eu ia nos líderes das
igrejas e dizia: “Olha, queremos fazer”. E aí muita gente com preconceito ainda contra o Presidente Lula, e
eu, o Gilmar, o Walter Pinheiro desmontávamos esse
preconceito, dizendo: não, não há preconceito no meio
do PT contra os evangélicos. Porque os evangélicos,
que eram apolíticos, aprenderam que o diabo usava
barba e tinha 4 dedos, infelizmente. E nós, que começamos a conhecer o PT e o Lula, fomos desmontando essa imagem no Brasil de que o PT ia ascender
ao poder e ia fechar as igrejas evangélicas. Esse foi
o nosso trabalho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só para
encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de saber: nessas
suas andanças e logo depois nós tivemos eleições
municipais, nunca houve aí uma possibilidade de uma
ajuda ﬁnanceira para o PL, para os candidatos, o que
seria natural?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu não tratava desse assunto, porque eu estava
circunspecto ao caso evangélico e ao Rio de Janeiro,
meu Estado. Eu não tinha essas conversas. Isso aí,
no meu entender...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Os
próprios candidatos a Deputados, e tudo, não tinham
assim uma verba que pudesse ser usada?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Como assim? Não entendi.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não, na
campanha mesmo, não tinha uma verba que pudesse
ser usada para ajudar Deputados?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Do
PT? Que o PT doasse ao PL?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Eu
não tive conhecimento disso. Nunca tratei com o Delúbio, eu nunca tratei desse assunto, nem com outro.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Nunca
tratou com ele?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nem
com qualquer pessoa do PT.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Nunca
teve nenhum acordo nesse sentido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
embora seria legal.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É isso
que eu estou dizendo.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Se
o PT, dentro da lei, doasse alguma coisa para o PL.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É, o
que eu estou dizendo, não...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Porque o PT era um partido que detinha maior representatividade junto aos empresários que fazem doação
de campanha, claro, não é?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Que até
poderia conseguir alguns recursos nesse sentido.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Dentro da lei, não tem problema nenhum.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E seriam doações oﬁciais, tudo direitinho.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
sim. Mas eu não tratei desse assunto.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
tratou desse assunto?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Não, senhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Está
bom. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame. É o penúltimo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Sr. Presidente, Ricardo Izar, Sras. e
Srs. Deputados, eu queria rapidamente fazer um rápido sumário dos níveis em que nós passamos por esta
investigação, para fazer somente duas perguntas ao
Deputado Carlos Rodrigues.
Quando houve a primeira denúncia dos Correios,
apresentando alguém do terceiro escalão recebendo
propina, a reação do Governo foi de que se tratava de
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alguém do terceiro escalão, portanto, nada a declarar.
Ao contrário, fez tudo para que não houvesse a CPI,
até induzindo o próprio Roberto Jefferson a retirar a
sua assinatura. Não havia nada a investigar, porque
se tratava de um funcionário do terceiro escalão recebendo propina e nada mais.
Passamos para um segundo estágio: a denúncia
de que existia o mensalão, feita pelo Deputado Roberto Jefferson. A reação do Governo foi: isso não existe,
isso é ﬁcção. É um roteiro de um bom roteirista, escritor, que inventou com detalhes, mas o mensalão não
existe. Nada a declarar.
Passamos para o terceiro estágio: o acusado de
receber propinas nos Correios conﬁrma que há um
caso de instrumentalização, de ocupação da máquina
do Estado lá nos Correios, por indicações políticas, e
que havia, sim, um esquema de evasão de recursos.
Qual a reação do Governo? Trata-se de um caso restrito aos Correios. Nada a declarar.
Vem uma nova denúncia, a denúncia de FURNAS.
A reação do Governo já é diferente. Há, sim, o que
declarar, tanto que demite, de imediato, 3 diretores. O
Governo começa a reconhecer e a se preocupar com
o assunto, e não a simplesmente dizer que não tem
nada a ver com o assunto.
Quarto estágio: uma denúncia de movimentação
bancária da empresa DNA e do Sr. Marcos Valério. O
que diz o Governo? Sim, pode haver, mas é um caso
que só envolve o Congresso, não tem nada a ver com
o Governo. Nada a declarar. Essa movimentação pode
ser até conhecida com alguma coisa do Congresso.
Sim, há uma coincidências de datas. Mas nada a declarar. Não tem nada a ver com o Governo.
Quinto estágio: denúncia de empréstimo ao PT
com o aval do proprietário da DNA, Marcos Valério. O
que diz o Governo? Não temos nada a ver com o assunto. É um problema do PT. Alguém do PT errou. O
que ocorre? A bancada do PT aqui se divide, mas o
Governo continua unido, dizendo que não tem nada
a ver com o assunto, nenhum envolvimento nessa
questão. Por mais que se tente envolver o Ministro
das Comunicações de que o dinheiro que ia para essa
agência era um dinheiro da publicidade do Governo, a
resposta do Governo é: nada a declarar.
Sexto estágio: o Líder do PMDB declara, por escrito, que o Sr. Marcos Valério trata da distribuição de
cargos do Governo. O Governo ainda nada declarou
a respeito.
Duas perguntas para saber em qual dos estágios
o senhor se encontra, Sr. Deputado, qual dos estágios
V.Exa. se encontra. A primeira pergunta, embora o senhor já tenha aﬁrmado que nunca recebeu mensalão
nem nada, a pergunta é a seguinte: existe o mensa-
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lão? Há Deputados que recebem algum recurso para
votar com o Governo?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Se
existe algum Deputado que receba, eu não conheço.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Dá para saber o estágio em que se
encontra. O senhor está naquele primeiro estágio. Segundo estágio: não existe o mensalão.
Segunda pergunta: o senhor conhece o Sr. Jacinto Lamas?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Sim,
tesoureiro do meu partido. Quando entrei no meu partido, ele já estava e já era tesoureiro. Parece, se não
me engano, que ele tem mais de 10 anos no Partido
Liberal. Hoje... Hoje não, parece que em janeiro ou fevereiro, ele deixou de ser tesoureiro do meu partido.
Mas quando entrei no partido, ele já exercia a função
e continuou.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – O Sr. Jacinto Lamas declara que as
idas dele ao banco no shopping, ao Banco Rural, nas
mesmas datas coincidentes com as votações na Casa
são mera coincidência que não tem nada a ver com o
assunto. O senhor comunga dessa versão?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu tenho que ouvi-lo. O partido ainda não o trouxe
para ser ouvido. Eu acho que ele deve explicar direito
porque ele foi lá tantas vezes, mas eu posso dizer a
V.Exa. que nada tenho com isso, porque ele não despacha comigo regularmente. Ele é tesoureiro do meu
partido, e eu sou Presidente do partido no Rio de Janeiro e nunca despachei na Executiva Nacional do meu
partido. Só fui lá duas ou três vezes em convenções.
Não sou responsável pelas atitudes do Sr. Jacinto e
não tenho... Sei o mesmo que V.Exa. sabe pelo jornal.
Nem sabia que ele ia ao Banco Rural, porque também
nunca estive no Banco Rural.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado João Fontes, em nome
do PDT. É o último orador escrito.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de ser extremamente
técnico na minha inquirição em relação ao Deputado
Carlos Rodrigues.
Eu queria perguntar o seguinte: V.Exa. era líder do
PL quando o Deputado Sandro Mabel fez a proposta
à Deputada Raquel Teixeira para poder sair do PSDB
e vir para o PL, com a oferta de 1 milhão de reais de
luva e o pagamento do mensalão que começava com
30, podendo chegar a 50 mil reais, a depender do desempenho.
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V.Exa. tinha conhecimento de que o PL fazia
oferta para cooptar Deputados?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Nobre Parlamentar João Fontes, V.Exa. imagine, temos
52 Parlamentares no PL. E é bom que o Sr. Relator
entenda o meu raciocínio. Imagine se cada um recebesse 1 milhão por ano. No ﬁnal do mandato seriam
4 milhões para cada Deputado, vezes 52, seriam 200
e poucos milhões, fora o dito cujo mensalão. O Mabel
teria que dar para os Deputados do partido, fora os
Senadores, quase 250 milhões de reais no ﬁnal de 4
anos. É impossível dessa cifra ser verdade. A maior
verdade que acho, isso é porque o Mabel é um homem
muito, muito, muito rico, e eu nunca vi um rico dar nada
para ninguém. (Risos.) Então, eu não acredito que ele
tenha prometido dar 1 milhão por ano para a Deputada
Raquel, porque ele teria que arrumar um esquema de
corrupção de 250 milhões em 4 anos. Isso é algo... Para
mim, essa conta não fecha. A mim não me fecha. Mas
eu nunca ouvi falar nisso e nem conheço a Deputada
Raquel. Nunca tinha falado com ela na minha vida.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Quantos
Deputados tinha o PL no início dessa Legislatura?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Tinha 26.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Como
é que o PL conseguiu engordar tanto, chegar a 52
Deputados?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Vou
explicar a V.Exa. o que expliquei aqui desde o início.
Quando entrei no PL, na primeira Legislatura, em 98,
nós éramos oposição. Quando entrei, tinha 5 Deputados.
Oposição, não tínhamos cargo nenhum. Passamos para
22 Deputados. Oferecendo o quê? Partido nos Estados,
Presidência de Comissão, relatorias, aquilo que cabia
para a gente. O partido cresceu muito. Como? Passou
a ter de 400 e poucos mil ou 500 mil de verba partidária anual, passou para quase 6 milhões anual. Então,
o partido hoje, quando traz um cidadão, pode dizer:
venha aqui, você é do Amapá. O partido nacional, da
verba partidária, vai te fazer uma doação mensal para
o partido teu lá de 20 mil reais para você organizar o
partido no Estado. O Deputado precisa dessa verba
para organizar o partido. Nós temos hoje 20 minutos
por semestre de televisão, antes não tínhamos esse
semestre. Temos hoje 80 inserções por semestre de 30
segundos, antes não tínhamos isso, tínhamos parece
20 ou 30. Além do que, temos hoje o Vice-Presidente
da República. Quando Deputado diz assim: Ah, minha
ﬁliação, o Vice vai na minha ﬁliação, isso dá um importância muito grande a ele. Hoje, temos o Ministério dos
Transportes. V.Exa. veja: nós tínhamos 1 ou 2 Deputados
em Minas. Quando o Vice-Presidente veio e se elegeu,
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chegamos a ter 9 Deputados em Minas Gerais. Então,
o partido passou a ter uma grande importância. Se nós
crescemos de 5 para 22 na oposição e não tínhamos
nada a oferecer politicamente, imagine agora que somos Governo e temos uma representatividade maior.
Então, não é de espantar que o partido tenha ido para
52, é de espantar que só tenha ﬁcado em 52.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – V.Exa.
não acha muita coincidência todas as denúncias vindo à baila desde o começo do Presidente Lula, com a
questão do Waldomiro, e V.Exa. inclusive foi afastado
da Igreja Universal e depois V.Exa. agora é citado também pelo Deputado Roberto Jefferson como sendo o
mentor do mensalão que começou na Assembléia do
Rio de Janeiro? V.Exa. não acha muita coincidência
em todas essas denúncias V.Exa. ser sempre citado?
Por que V.Exa. é sempre citado? Há uma perseguição
contra V.Exa.?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Bom, esse caso da LOTERJ e outros vêm da mesma
rama de eu acusar um Parlamentar de ser o assassino
do meu companheiro. Parlamentar este que está denunciado pelo Ministério Publico, no qual eu não tenho
domínio nenhum, todo mundo sabe disso. Acusados
esses que têm 4 presos pelo assassinato do Deputado
Valdeci. Esse Deputado incentiva pessoas a me denunciarem, como incentivou o funcionário dele a me
denunciar, que está condenado pela injúria e difamação. Eu fui para Justiça. Ele foi para o jornal falar mal
de mim a mando do Parlamentar para o qual trabalha
ou trabalhava. E eu o condenei. E infelizmente, nesse
caso do Roberto Jefferson, eu fui convidado realmente
a participar do almoço na casa do Valdemar, que era o
Presidente nacional do meu partido, e participei desse
assunto. Ele não tinha como citar que houve esse assunto sem me citar, porque eu estava na reunião. Mas
eu não estou preocupado com isso, porque também
V.Exa. entenda que eu era a pessoa que coordenava
politicamente centenas de pessoas do Oiapoque ao
Chuí, do Rio Grande do Sul ao Amapá, de todos esses
lugares. Realmente, eu me meti em muitos problemas,
porque eu era a pessoa que tinha que dar solução e
resposta para todos esses problemas. E que eventualmente venham pessoas falar, agora, minha consciência está tranqüila, porque eu não tenho culpa nisso,
e as investigações mostrarão que eu não tenho culpa.
V.Exa. imagine que, se eu me envolvo em tantos Estados e em tantos assuntos, naturalmente que esses
assuntos vão resvalar: “Ah, foi o Deputado Rodrigues
que deu a palavra para fazer isso”. Mas minha consciência está tranqüila: nunca mandei ninguém fazer
nada e nunca dei dinheiro a ninguém no meu partido.
As pessoas vieram para o meu partido porque quise-
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ram, e eu nunca paguei mensalão. Agora, V.Exa. é um
homem inteligente e pode ver que as pessoas: Ah, para
votar... Imagine: eu já venho de votar com o Lula há 4
anos, e o meu partido há 8. Nós sempre votamos com
o Lula nesta Casa, com o PT, com o PDT, com o PSB,
sempre era uma oposição. Fizemos o Vice-Presidente
da República. É natural que o meu partido, que lutou
tanto, 8 anos na oposição, para derrubar o modelo de
Governo e implantar outro, que a gente vote a favor do
Lula. É inconcebível que um cidadão entre para o PL
para ser oposição, porque ele já sabe que nós somos
Governo e vamos ﬁcar até o ﬁnal.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Mas V.Exa.
foi afastado pelo Conselho da Igreja Universal e inclusive perdeu a direção da Liderança aqui na Casa...
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
eu nunca fui Líder, Excelência.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Antes V.Exa.
não era Líder do PL?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Sempre fui Vice-Líder do partido.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Mas V.Exa.
era quem falava em nome de toda a Liderança.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
vou esclarecer, o Valdemar, ele acumulava a Presidência e a Liderança, e ele me disse: “Rodrigues, eu não
gosto de falar em plenário. E eu quero que você encaminhe todas as reuniões, vá às reuniões de Líderes,
estude muito o estatuto do Partido e encaminhe”. Eu
ouvia, discutia com o Valdemar. Ele me dava mais ou
menos o embasamento, e eu encaminhava. Eu não era
o Líder oﬁcial, ocupava o cargo de 1º Vice-Líder.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Então,
V.Exa. há de convir que o Conselho da Igreja Universal foi muito cruel com V.Exa., por tê-lo afastado sumariamente.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Olha, eu amo a Igreja, eu dediquei 29 anos da minha
luta a ela. Se eu falar mal dela é como falar mal da
minha mãe. Ela pode, de alguma forma, ter sido injusta comigo, mas a intenção dela é boa. Se os homens
erraram... Eu amo a Igreja, não só a Igreja Universal,
não. Quando eu falo “Igreja”, é a Igreja de Cristo de
um modo inteiro. E a Igreja de Cristo está onde? Está
em qualquer lugar que prega o amor.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – V.Exa. conhecia o Marcos Valério?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não,
nunca falei com ele, não, senhor.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Nunca tratou com Marcos Valério, nem com Delúbio, nem com
Silvio Pereira a respeito de cargos?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES –
Com o Sr. Silvio Pereira, tratei a respeito de cargos,
sim, senhor.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Quais foram
os cargos que V.Exa. tratou com o Silvio Pereira?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nobre Deputado, a testemunha já explicou aos membros do Conselho tudo isso. V.Exa. está sendo repetitivo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Eu sugeriria, Sr. Presidente, as notas taquigráﬁcas
para o Deputado João Fontes. Aí evitava...
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – O problema, Deputado José Carlos...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Por favor, com a palavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Eu quero
dizer, Deputada Ângela, que não posso ser um Deputado que tenha o poder da bilocação como têm alguns
religiosos, que estão em 4 lugares ao mesmo tempo.
Eu estava na votação em plenário e na CPI dos Correios, e estou aqui. Acho que é importante, e qualquer
Deputado tem a prerrogativa regimental e constitucional para poder fazer qualquer inquirição. E quem se
sentir incomodado, se inscreva depois. É claro que a
gente sabe que todas às vezes... parece que há uma
inquietação na bancada do PT. Porque parece que
esse mensalão e essas denúncias estão inquietando
esse grupo e estão impacientando-o. Quando a gente vê falar de mensalão, parece que mexe com todo
mundo e dá uma tremedeira assim. Eu acho que o
Delúbio deve saber de muita coisa. Eu estou satisfeito
com as perguntas.
A SRA. DEPUTADA NEYDE APARECIDA – Pela
ordem. Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – E vamos
dar prosseguimento às investigações. E tenho certeza
de que, como diz o Evangelho, não tem nada, daquilo
que está oculto que não venha a ser revelado. Então,
é uma questão de tempo. E se diz que é no andar da
carruagem que as abóboras vão se ajeitando. E a
gente vai sabendo que a questão do PT é muito mais
grave do que a gente pensava. Eu sinto até a angústia de alguns Deputados sérios, dentro da bancada do
PT, porque não é fácil conviver com tantas denúncias
e com tanta malandragem. Parece que é algo muito
grave. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA NEYDE APARECIDA – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, gostaria de consultar o nobre Deputado Carlos
Rodrigues se, eventualmente, havendo interesse deste
Conselho, para, diante de tantas contradições, haver
alguma acareação, S.Exa. se oporia ou espontaneamente se colocaria a serviço dos nossos trabalhos?
O SR. DEPUTADO CARLOS RODRIGUES – Não
há problema nenhum, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, creio que a defesa do representado deseja
formular uma questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Em seguida, inclusive darei a palavra à nobre Deputada Neyde Aparecida.
A SRA. DEPUTADA NEYDE APARECIDA – Sr.
Presidente, eu queria, na verdade, dizer que eu acho
que é prerrogativa de qualquer Parlamentar aqui dirigir-se a este Conselho, mas eu acho que um mínimo
de respeito é importante também entre nós.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sem dúvida.
A SRA. DEPUTADA NEYDE APARECIDA – Nós
estamos aqui, desde as 14h30min, ouvindo atentamente, ouvindo todas as perguntas, mas nós não podemos
permitir que chegue um Parlamentar, ao ﬁnal do depoimento, e comece a tecer comentários e calúnias
sobre outros partidos ou outros Parlamentares. Isso é
inconcebível nesta Casa. Nós não podemos permitir
esse tipo de coisa aqui, neste Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Exa. tem razão.
Com a palavra o Dr. Luiz Francisco.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Então, Srs. Deputados, Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Essa indignação que a Deputada Neyde Aparecida
expressou, eu queria também expressar. Porque, quando a gente vem para este Conselho de Ética buscar a
verdade – e nós do Partido dos Trabalhadores estamos
aqui para apurar a verdade – e de uma forma leviana
o Deputado João Fontes citou algumas passagens do
Evangelho para fazer sátira e ironia; eu, com certeza,
não sei da vivência religiosa dele, mas eu posso citar
muitas outras palavras do Evangelho, que o próprio
Cristo pregou o chicote de indignação contra os vendilhões do templo, e ao mesmo tempo, Sr. Deputado,
Ele mandou atirar a primeira pedra quem não tivesse
peso na consciência. Então, nós não estamos aqui
querendo julgar ninguém, nós queremos a verdade.
E quando, às vezes, a gente faz alguma interrogação
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mais enérgica ou contraditando – do mesmo jeito que
o Deputado Moroni Torgan agora mesmo disse: “O
senhor já se referiu a isso, mas eu vou lhe perguntar
de outra forma, porque a gente tem que saber a verdade” –, quando os Deputados deste Conselho de
Ética fazem interrogação para as testemunhas é exatamente para chegar a verdade. Porque senão ﬁca a
palavra de um contra o outro. E a gente ﬁca querendo,
na apuração da verdade, a gente ﬁca querendo, inclusive, encontrar contradições, para que a gente apure
realmente a verdade.
Então, a indignação que a Deputada Neyde Aparecida expressou também é nossa, porque nós, do
Partido dos Trabalhadores, não admitimos esse tipo
de acusação que ele está fazendo. Nós estamos querendo apurar a verdade e estamos aqui para apurar
a verdade.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem.
Eu fui citado e quero dizer à Deputada o seguinte: quem fez as acusações – e as provas estão aí nos
jornais, de saques, de empréstimo do PT –, não foi o
Deputado João Fontes. Eu aprendi também a perdoar
os que não sabem o que dizem. Porque, na realidade,
a Deputada está muito inquieta. Eu até entendo que é
pela sua amizade com essa turma. Na realidade, Sr.
Presidente, o que a gente quer investigar é a verdade.
O que nós queremos – todos nós aqui –, queremos
somente a verdade. Lamentavelmente – eu digo isso a
V.Exa. com o coração partido – eu, lamentavelmente,
vejo o PT hoje enxovalhado com todas essas denúncias, ao ponto de ontem a sede do PT em São Paulo
ser invadida por vários trabalhadores querendo banir a
corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores. Aliás,
dois, o Secretário-Geral e o Tesoureiro, já foram afastados. A gente espera ainda que, daqui até domingo,
saia o Presidente. Porque eu acho que o PT tem uma
história, tem grandes Deputados, tem homens sérios
dentro do Partido dos Trabalhadores, mas tem Deputado que eu acho que quer só colocar isso aí.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu vou explicar. Isso não é questão de ordem, eu
acho que o senhor tem que encerrar neste instante,
por favor.
Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, apelo a V.Exa., na condução dos trabalhos,
que a gente se atenha, sem dúvida, ao fato.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Foi isso o que aconteceu agora.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E,
dentro dessa premissa, eu acho que aqui ninguém
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está em condição de fazer nenhum prejulgamento sobre nenhum partido, nenhum partido, nenhum! Então,
eu acho que a gente tem que se ater ao trabalho. Eu
não vou lançar pedra sobre nenhum partido, mas nós
temos que fazer o nosso trabalho, as apurações, as
investigações, respeitando de fato os procedimentos
previstos no nosso regulamento, para que a gente
possa dar uma satisfação à sociedade, que é o mais
importante. Ação dessa natureza só ajuda a descaracterizar o Parlamento perante a sociedade. Então,
eu peço a V.Exa. que conduza os trabalhos dentro
desses princípios.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Antes de encerrar, gostaria de fazer algumas comunicações.
Hoje, à noite, esta Presidência ﬁcará sabendo se
vai haver uma autoconvocação do Congresso, o mais
tardar amanhã cedo. Então, eu entrarei em contato
com todos os membros do Conselho para saber se
vamos continuar os nossos trabalhos na semana que
vem ou não. Caso não haja autoconvocação, o Relator e eu, e aqueles Deputados que quiserem, vamos
fazer reuniões semanais com o Presidente da CPI dos
Correios e o Relator, para troca de informações. Caso
contrário, nós vamos fazer as nossas reuniões normalmente, com exceção da última semana.
Saindo daqui, vou conversar com os Presidentes
da Câmara e do Senado para saber se eles vão assinar
a autoconvocação. De qualquer maneira, o Relator e
eu já ﬁzemos uma proposta e um calendário das oitivas das testemunhas para agosto. Havendo autoconvocação, nós vamos mudar as datas, inclusive para a
próxima semana.
Esta encerrada a reunião.
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Segunda Reunião (Ordinária)
Realizada em 13 de Julho de 2005
Às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos
do dia treze de julho de dois mil e cinco, reuniu-se o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Ricardo Izar. Presentes os
Senhores Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pontes,
Benedito de Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Ricardo Izar
e Jairo Carneiro, membros titulares; Anselmo, Antônio
Carlos M. Thame, Fernando de Fabinho, Mauro Bene-
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vides, Moroni Torgan e Nelson Marquezelli, membros
suplentes. Justiﬁcaram a ausência os Deputados Cézar
Silvestri e Orlando Fantazzini. Deixaram de registrar
presença os Deputados Ciro Nogueira, Nelson Trad
e Robson Tuma. ATA – Por solicitação da Deputada
Ângela Guadagnin foi dispensada a leitura das Atas
dos dias cinco e seis de julho de dois mil e cinco, já
que cópias foram distribuídas aos membros do Conselho. Em votação, foram aprovadas as Atas. ORDEM
DO DIA: 1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Produção
de prova testemunhal – Senhor Eduardo Medeiros
– ex-Diretor de Tecnologia e Informática da Empresa
de Correios e Telégrafos: O Deputado Chico Alencar
fez uso da palavra, pela ordem, e apresentou requerimento sugerindo ao Conselho convidar o Sr. Jacinto
Lamas, ex-tesoureiro do Partido Liberal, para prestar
esclarecimentos. Deferindo o requerimento, o Senhor
Presidente solicita ao Deputado que encaminhe seu
requerimento por escrito. Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente fez alguns esclarecimentos do regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
com relação ao que dispõe sobre os depoimentos das
testemunhas. Com assento à mesa, o Senhor Eduardo
Medeiros assinou o termo de compromisso, que, depois
de lido, o Presidente passou a palavra ao relator, que
deu início à inquirição, e logo após aos representantes
do representado, Senhor Luiz Francisco Corrêa Barbosa e Senhor Itapuã Prestes de Messias, e, pela ordem
de inscrição, aos deputados Ângela Guadagnin, Chico
Alencar, Ann Pontes, Antônio Carlos Mendes Thame,
Fernando de Fabinho e Nelson Marquezelli. A seguir,
o relator, Deputado Jairo Carneiro, solicitou ao depoente: 1) que envie a este Conselho o termo aditivo de
alteração de especiﬁcação ou de valor, se houver, referente ao contrato de aquisição, pela ECT, de quinhentas impressoras; 2) cópia da agenda do depoente dos
últimos doze meses em que exercia o cargo de diretor
na ECT, o qual obteve resposta aﬁrmativa da testemunha; 3) agenda de sua ex-secretária, obtendo resposta negativa por não possui-la. 4) colocar à disposição
deste Conselho informações de sua conta telefônica
no período de sua gestão como diretor naquela empresa, e, como a resposta do depoente foi aﬁrmativa,
solicitou ainda que envie sua autorização por escrito.
Ao ﬁm de suas indagações, o relator entregou à presidência os quesitos elaborados, com subsídio dos Deputados Pedro Canedo, Ann Pontes e pela consultoria
desta Casa, para que sejam enviados ao Governador
de Goiás Marconi Perillo. O Presidente informou que
encaminhará o referido questionário ao Governador.
Neste momento, o Deputado Júlio Delgado levantou
questão de ordem, em conformidade com o Art. 7º da
Resolução nº 25/01 do Conselho de Ética, c/c Art. 28
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§1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
questionando sua substituição no Conselho de Ética
pelo Deputado Cézar Silvestri, e o Presidente informou
que encaminhará a referida questão de ordem à Mesa
para análise. Presidiu, também, a presente reunião,
o Deputado Nelson Marquezelli. Antes de encerrar
a reunião, o Presidente comunicou que amanhã, dia
quatorze de julho, realizará reunião com a participação
deste Presidente, do relator, Deputado Jairo Carneiro,
do Presidente da CPMI, Senador Delcídio Amaral, o
relator da CPMI, Deputado Osmar Serraglio, e com os
membros do Conselho que desejarem, para troca de
informações. Informou, ainda, que no próximo dia vinte
de julho está prevista reunião para oitiva da Senhora
Maria Cristina Mendes Caldeira; e esclareceu que, em
contatos com os Deputados José Dirceu e Valdemar
Costa Neto, estes se colocaram à disposição deste
Conselho para prestarem esclarecimentos no início
de agosto de dois mil e cinco. O inteiro teor desta reunião foi gravado e as notas taquigráﬁcas, após serem
decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinqüenta e
sete minutos. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux
F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 2
Inicialmente, solicito à Secretária a leitura das 2
atas anteriores.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra, pela ordem, a Deputada Angela
Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Como já recebemos a cópia das atas, solicito a dispensa de sua leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não. A nobre Deputada solicita a dispensa da
leitura da ata.
Em votação.
Os que forem favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, tendo em vista a busca de objetividade e mais
informações para os trabalhos deste Conselho, entendo que seria por bem, e depois formalizarei, convidar
também para testemunhar e depor perante este Colegiado o Sr. Jacinto Lamas, Tesoureiro do PL.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Solicito a V.Exa. que encaminhe o requerimento, por
escrito, à Mesa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Pois
não. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Ordem do Dia.
A presente reunião tem por ﬁnalidade a produção de prova testemunhal com oitiva do Sr. Eduardo
Medeiros de Morais, ex-Diretor de Tecnologia e Informática da Empresa de Correios de Telégrafos, arrolado como testemunha de defesa do Deputado Roberto
Jefferson.
A respeito do depoimento da testemunha, tenho
alguns esclarecimentos a fazer ao Plenário, de acordo
com o que dispõe o art. 12 do nosso Regulamento.
A testemunha prestará compromisso e falará somente o que lhe for perguntado, sendo defeso qualquer
explanação ou consideração inicial.
Em seguida, será dada a palavra ao Relator,
Deputado Jairo Carneiro, para as perguntas que poderão ser feitas neste momento e a qualquer instante que entender necessário. Após a inquirição inicial,
será dada a palavra ao representado, por intermédio
do advogado, ou procurador.
A chamada para que os Parlamentares inquiram as testemunhas será feita de acordo com a lista
de inscrição. Volto a lembrar aos Srs. Deputados que
somente os membros do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar poderão formular perguntas – primeiro os
titulares e depois os suplentes. Poderão usar da palavra, mas não inquirir, os Líderes partidários. Se um
Vice-Líder partidário quiser usar da palavra precisará
trazer por escrito autorização do seu Líder.
Inicialmente, passo a palavra ao nosso Relator,
Deputado Jairo Carneiro, que fará as primeiras perguntas ao Sr. Eduardo Medeiros de Morais.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Caro
Presidente, Deputado Ricardo Izar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Um momento, Deputado. Antes de ouvirmos o Relator, vou ler o termo de compromisso, que, depois, será
assinado por S.Sa.
Nos termos do art. 12, inciso I, do Regulamento do Conselho de Ética e Decorro
Parlamentar, presto o compromisso de falar
somente a verdade sobre o que me for pergun-
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tado acerca dos fatos relativos ao Processo nº
1, de 2005, e Representação nº 28, de 2005,
do Partido Liberal, movido contra o Deputado
Roberto Jefferson.
Sala das reuniões, 13 de julho de 2005.
– Eduardo Medeiros de Morais.
Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Caro
Presidente, Deputado Ricardo Izar; Dr. Eduardo Medeiros de Morais, o senhor está ao lado do seu advogado, a quem cumprimentamos. Srs. Advogados do
representando, nobres colegas, saudações a todos
os presentes.
Dr. Eduardo, farei algumas indagações muito preliminares para conhecimento de V.Sa. Quando chamá-lo
de senhor, considere que está recebendo o tratamento
compatível com o de V.Sa. também.
Primeira pergunta: o senhor é de que Estado da
Federação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Goiás.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quando
ingressou na Empresa de Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Há
23 anos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Via
concurso público?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Via
concurso público. Eu ﬁz um curso de administração
postal, curso esse com duração de dois anos e meio,
dois anos de curso e seis meses de estágio.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Qual é
a sua formação proﬁssional?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sou
economista e administrador.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Além
dos Correios, houve alguma outra experiência proﬁssional?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Tive
uma experiência muito breve durante alguns meses
em que eu estive como chefe de departamento na
FAE – Fundação de Assistência ao Estudante, a convite de um ex-Diretor dos Correios, que, na época, foi
Presidente da FAE. E, naquela oportunidade, fui convidado e ﬁquei alguns meses nessa Fundação.O SR.
DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Há quanto tempo
exercia ou exerceu a diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Aproximadamente 2 anos e meio, no início de 2003.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – No
atual Governo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – No
atual Governo.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E antes disso V.Sa. ocupou outros cargos de direção ou de
assessoramento na empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
nos últimos oito anos, antes de eu assumir a Diretoria
de Tecnologia e Infra-estrutura dos Correios, estive
como consultor da Presidência dos Correios, período
pelo qual passaram sete Presidentes.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
tinha vínculo empregatício?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Tinha... Tenho vínculo empregatício, consoante a carreira.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ah,
sim, mas consultor...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Na verdade, é uma assessoria que tem um nome um
pouco diferenciado, que requer uma especialização
um pouco maior.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. V.Sa. foi indicado por quem para essa diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Como mencionei ontem na Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, em todas as composições anteriores de
diretoria sempre são aproveitados, escolhidos, selecionados alguns empregados de carreira da empresa
para compor a diretoria. Inclusive eu mencionei que, na
diretoria passada, nós tínhamos dois ex-diretores, que
foram o Diretor Comercial e o Diretor de Operações e
hoje são consultores do atual Presidente. São funcionários de carreira, e pelo que nos consta também não
tinham nenhuma indicação política. Então, sempre foi
colocado, veiculada na imprensa, a minha vinculação
política, que seria uma indicação do Sr. Sílvio Pereira.
E o que eu mencionei lá, ontem, foi exatamente que
eu tive, durante esse período todo que eu estive como
Presidente, aliás, como Diretor de Tecnologia e Infraestrutura, dois contatos pessoais com o Sr. Sílvio Pereira e um contato telefônico.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
o senhor contesta a informação de que teria sido indicado pelo Sr. Sílvio Pereira? O senhor contesta?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É.
Na verdade, o que estou colocando é o seguinte: a minha indicação, a minha consideração...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É importante que o senhor seja muito objetivo, porque nós
precisamos dessas informações.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Então, na minha avaliação, a minha indicação é uma
indicação técnica da casa.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Da
casa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Da
casa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
o senhor Sílvio Pereira não é da casa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não é da casa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E houve
manifestação dos empregados, dos trabalhadores em
favor da sua indicação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Em
diversas oportunidades. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, durante esses dois anos e meio, acumular a
Presidência dos Correios com a Diretoria de Tecnologia
de Infra-estrutura, na mudança do ex-Presidente Airton Dipp e a entrada do ex-Presidente João Henrique.
Fiquei lá durante três meses e alguma coisa. Durante
esse período, nos primeiros dias em que eu estava
acumulando a Presidência, eu recebi toda a diretoria
do sindicato endossando, apoiando, inclusive se manifestando no sentido de encaminhar ao Presidente da
República, ao Presidente Lula, uma correspondência
fazendo gestões e fazendo pleitos com relação ao aproveitamento técnico na diretoria dos Correios dos proﬁssionais dos Correios. Nos dias seguintes, eu recebi
visitas de aproximadamente oito, nove diretores regionais do País inteiro fazendo apelos e se posicionando
no sentido de que eles iriam trabalhar politicamente,
cada um nos seus Estados, com seus Governadores
ou com os Parlamentares que os indicaram e que eles
teriam contato, com relação à minha permanência lá.
Nesse momento recente, também, quando estava se
comentando a hipótese da minha saída lá, aquela possível entrada de uma indicação do PTB na Diretoria
de Tecnologia e Infra-Estrutura, da mesma forma fui
procurado e recebi telefonemas de colegas do Brasil
inteiro se posicionando no sentido de que eles iriam
tentar trabalhar politicamente pela minha permanência
na Diretoria de Tecnologia e Infra-Estrutura.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Na sua
ﬁcha funcional, constam elogios e constam cometimentos de faltas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que não, não que eu me lembre, nenhuma.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor nunca respondeu a nenhum tipo de sindicância
em toda a sua vida proﬁssional nos Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Em meus 23 anos, não me lembro de ter respondido
nenhuma.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas a
gente se lembra desses fatos?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
me lembro de ter respondido nenhuma.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor
não respondeu? Porque alguém quando é atingido na
sua honorabilidade ninguém esquece.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pergunto: Nunca houve nenhuma sindicância contra o senhor
durante toda a sua história funcional?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
me lembro de nunca ter respondido nenhuma sindicância interna.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
elogios houve?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ah,
não costumam constar nos registros funcionais elogios.
Eu sempre recebi elogios, tanto que passei, como eu
mencionei aqui, durante oito anos, sete Presidentes,
permaneci com sete Presidentes como consultor de
todos eles. E recebia elogios de todos eles, tanto que
eu permaneci na função. O SR. DEPUTADO JAIRO
CARNEIRO – O sindicato então manifestou-se favorável
ao seu nome para ocupar a diretoria ou permanecer?
E, politicamente, qual a posição do sindicato?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
posição do Sindicato dos Correios, ela tem composições
do Partido dos Trabalhadores, da CUT, dos movimentos
sindicais, do PSTU, tem várias composições.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O sindicato é uma posição política favorável ao Governo pelo
que o senhor declara?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que em algumas ocasiões, sim; outros, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor já foi ﬁliado a algum partido político?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nunca fui ﬁliado a nenhum partido político.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor já deu alguma contribuição pessoal para algum
candidato a qualquer cargo eletivo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A sua
nomeação, então, foi na época do Ministro Miro ou...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ministro Miro Teixeira.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Antes de
o senhor ser nomeado teve algum contato com ele?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Tive.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em uma
vez ou mais de uma vez?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Uma vez.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Antes
da nomeação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso, lá no gabinete dele no Ministério das Comunicações.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Foi
apresentado a ele no caso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim. E
que tipo de diálogo ele manteve? Que tipo de recomendação ele expressou? Que expectativa ele alimentava
da sua contribuição?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
me fez uma série de questionamentos sobre o meu
conhecimento sobre a empresa, sobre o meu histórico. Ele estava do posse do meu currículo, fez alguns
elogios com relação ao meu currículo e me comunicou
oﬁcialmente que estaria sendo encaminhada a minha
designação para a Diretoria de Tecnologia e Infra-Estrutura dos Correios.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E nessa
conversa ele fez alguma referência sobre interesse de
algum partido político por sua indicação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor Sílvio Pereira esteve com o senhor antes ou depois da nomeação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Aproximadamente uns dois meses e pouco depois da
minha nomeação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E não
houve nenhum contato dele com o senhor antes da
nomeação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, antes da nomeação, não. Eu o conhecia de nome,
nem de fotograﬁa eu o conhecia.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas o
senhor, na Comissão Mista, ofereceu alguma declaração dizendo que, se quiserem saber, o Sr. Sílvio Pereira sabe a respeito da sua nomeação. Houve alguma
coisa dessa natureza?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Houve. O que eu...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O que
o senhor quis dizer com isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que eu quis dizer é o seguinte: como me questionaram
muito sobre isso e como consta que naquela oportunidade isso também era... a gente tinha esse entendi-
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mento, essa informação na época que ele participava,
pelo Partido dos Trabalhadores, nessa atividade de
escolha de pessoas para cargos públicos, então, com
certeza, ele deve ter informações bastante concretas de
exatamente o que teria pesado, se teria alguma outra
indicação. Se foi de sindicato, se foi de colega, se foi
de algum Parlamentar, ele teria essa fundamentação
para saber exatamente o que pesou na minha escolha.
E eu credito isso pelo meu currículo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Seja
no momento da sua nomeação ou posteriormente no
exercício do cargo, o senhor recebeu da diretoria da
empresa ou de qualquer partido político ou de qualquer membro do Governo alguma recomendação em
relação às tratativas e ao relacionamento do senhor
com partido político ou com Parlamentares de qualquer ordem?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, o contato que eu tinha sobre esses assuntos de
Parlamentares era com o Presidente da empresa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Recebia
Parlamentares ou recebeu?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Recebia, recebi Parlamentares sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E tratavam de que temas, de que assuntos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Diversos. Muitos deles encaminhavam empresários,
fornecedores para apresentar os seus respectivos
produtos e projetos na empresa?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
nenhum outro assunto de interesse político do Deputado, do Parlamentar ou do seu partido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, tinha alguns interesses não sei se políticos, mas...
Por exemplo, pleitos eu comentei. Mesmo que não
da minha área, em algumas oportunidades, poucas,
eu recebi alguns pleitos que tinham a ver com a área
de tecnologia e outros, não. Por exemplo, pedidos de
patrocínio, publicidade que eu encaminhava para o
Presidente, porque não era da minha área, quer dizer,
então tinha assuntos diversos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Alguns
personagens que estão muito na cena atual, queria
saber se são pessoas de suas relações ou de algum
contato, mesmo que eventual, seja por telefone, seja
pessoalmente, seja na empresa ou em qualquer outro
ambiente, em um restaurante, em qualquer outro local.
Vou citar vários nomes, o senhor vai responder um a
um: Delúbio Soares, Sílvio Pereira, José Genoino, Ministro José Dirceu, Marcos Valério.O SR. EDUARDO
MEDEIROS DE MORAIS – Vou... Se eu me esquecer
de algum, por favor.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vou
acrescentar o Ministro Gushiken também.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Então, o Ministro Gushiken só o conheço pela imprensa,
nunca estive com ele pessoalmente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nem
por telefone?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nem por telefone.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu quero
qualquer forma de contato, de relacionamento
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Marcos Valério: só depois da divulgação desse fato;
nem por telefone. Delúbio Soares: a mesma coisa;
contato pessoal não tive com ele; por telefone pode ser
que tenha havido algum, não tenho certeza, inclusive,
meu sigilo telefônico me parece que foi quebrado lá.
Se tiver, deve ter tido um ou dois nesses dois anos e
meio. Acredito que não tenha...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Com
quem?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com Delúbio Soares. Acredito que não tenha...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Que
assunto o senhor pode ter tratado com ele?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, como eu acredito que não tenha, não me lembro
nem do assunto.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ah,
sim.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Se
teve, não me lembro do assunto. Talvez encaminhando
alguma pessoa, ou pedido para receber alguma pessoa, se tiver. O Silvio Pereira, da mesma forma: o último
contato telefônico com ele, que é o único de que eu me
lembre, foi exatamente no dia em que foi veiculada na
revista Veja aquela segunda reportagem, em que eles
faziam uma alusão com relação ao eventual motivo da
não-substituição de uma pessoa indicada para a Diretoria de Tecnologia, e a minha substituição, fazendo aquela alusão com relação à licitação, que estaria dirigida
para a NOVADATA, tal, tal. Então, naquela oportunidade, era num domingo, eu me encontrava na empresa,
com uma série de outros proﬁssionais, trabalhando na
resposta daquela nota que naquele mesmo dia à noite
nós encaminhamos para toda a mídia. Então, ele me
ligou naquele dia, no celular, e me questionou sobre
aquilo que constava na revista, sobre a vinculação ao
nome dele, sobre que providências estaríamos tomando. Eu mencionei a nota, li toda a nota que foi feita, no
telefone, para ele. Inclusive, estava em contato direto
com o ex-Presidente sobre a redação dessa nota. Ele
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se encontrava no Piauí, e tratamos em conjunto dessa
nota. O senhor... quem eu esqueci?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Marcos Valério.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Marcos Valério? Não, nenhum contato.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Gushiken?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Também não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Silvio
Pereira, Delúbio Soares, Ministro José Dirceu...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ministro José Dirceu. Estive com ele em poucas oportunidades, em eventos. Ele esteve uma vez na Universidade dos Correios, junto com o Presidente e com
toda a diretoria dos Correios; em um evento no Palácio
do Planalto, não recordo o motivo. Em eventos dessa
natureza.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quando
o nome de V.Sa. apareceu citado, mencionado, houve
alguma manifestação do sindicato em defesa do seu
nome, da sua honra?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Recebi uma ligação do Presidente do sindicato. Disse-me
ele que tinha estado recentemente com o então Ministro
Eunício Oliveira; comentou sobre a eventualidade da
minha saída, e ele justamente me ligou, endossando
e me recomendando, reconhecendo meu proﬁssionalismo no trabalho. Do Presidente do sindicato.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
não houve nenhuma manifestação formal...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito... formal, sobre essa...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ... dos
trabalhadores.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não conheço.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu agora
faço outras questões objetivas. Segundo informação
noticiada pela imprensa, o senhor, como diretor dos
Correios na área de Tecnologia, e o Sr. Maurício Coelho
Madureira, de Operações, indicados pelo PT – isso é o
que consta do noticiário –, operaram uma megalicitação
de 4.3 bilhões para implantar o chamado Correio Híbrido. Tal licitação, conforme a imprensa, reúne indícios
de superfaturamento que pode superar os 2 bilhões.
O que o senhor tem a dizer sobre o assunto?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Vou
repetir parte do que eu disse ontem lá, na CPMI. Esse
é um projeto da Diretoria Comercial. Acho que deve ter
sido algum equívoco da mídia. Se eu tenho uma pequena participação nesse processo, porque tem alguma
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coisa de tecnologia, mas não é um projeto de minha
área, a Diretoria de Operações, consequentemente
o ex-Diretor Mauricio Madureira, não tem nada a ver
com isso. E, pelo que me consta também, nunca tinha
ouvido falar que ele tinha sido indicado pelo PT.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E sobre
superfaturamento dessa licitação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Tomei conhecimento disso também pela imprensa.
Como não é um projeto da minha área, não conheço
detalhes, mas, por ser um projeto que foi aprovado na
Diretoria Colegiada, e passou por todos os diretores,
achei um pouco estranho. Quer dizer, é um assunto
que realmente tem que ser avaliado. Como uma empresa que não entra na licitação – parece-me que foi
a Xerox que disse que faria por um valor de 1.8 bilhões, uma coisa assim – quer dizer, a empresa não
entra na licitação, e depois que abre ela diz que faria
pela metade do preço. Não sei, mas é um caso que
tem que ser avaliado. Não tenho muita informação.O
SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Licitações de
assuntos da sua área de competência. Na empresa
existe uma comissão central ou cada diretoria pode
fazer a sua licitação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Existe uma comissão permanente de licitação...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por favor,
peço ao nobre advogado, que não faça interferências
durante o depoimento.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Tá.
Existe uma comissão permanente de licitação. Ela é
situada na Diretoria de Administração e ela processa
licitações de todas as áreas da empresa. Fora isso,
ocasionalmente, tem algumas comissões especiais
de licitação designadas pelo presidente da empresa,
casos complexos, objetos mais complexos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
sempre que o assunto se referir a sua área, V.Sa. deve
participar da formulação dos editais, do conteúdo técnico dos editais, porque a comissão não reúne pessoas
com a qualiﬁcação necessária. Então, é verdadeiro o
que eu estou dizendo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É
verdadeiro. A área de tecnologia, nesse processo todo
de contratação, faz exatamente isso, a especiﬁcação
técnica de licitações cujos objetos sejam da área de
tecnologia.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
são pessoas da sua conﬁança que cuidavam dessa
parte.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E havia contatos com empresários, quando da elaboração
desses documentos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
necessariamente quando da elaboração de documentos. É freqüente, os empresários ﬁcam constantemente
visitando todas as empresas estatais, tentando apresentar os seus produtos e saber quais são os projetos
que as empresas querem licitar. Então, é comum, freqüente, todas as empresas ﬁcarem fazendo apresentações para o corpo técnico dos seus produtos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora, existe alguma coincidência entre empresas que
visitavam a sua diretoria e elas serem vencedoras de
licitações?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que não. Falou-se muito na imprensa e lá
também na CPMI sobre o caso, por exemplo, da Novadata, que é uma empresa que realmente tem uma
freqüência, como outras, de visitas lá e está sempre
acompanhando os processos licitatórios. E veiculou-se
muito, foi falado na imprensa, na própria ﬁta de vídeo
que foi gravada, do Sr. Maurício Marinho, que a Novadata ganhava quase tudo nos Correios. E eu disse
lá, ontem, e mostrei que ela não ganhava quase nada
nos Correios. Se ela ganhou 60 milhões em 2002, ganhou 10 milhões nos Correios em 2003 e 5 milhões
em 2004, perdeu várias licitações, foi desclassiﬁcada
em algumas...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essa
história que se fala – e foi objeto, amplamente, de
declarações e do depoimento do Deputado Roberto
Jefferson – de que pessoas indicadas para diretorias
de empresas estatais assumiam um compromisso,
uma espécie de contrato com o partido que indicou o
cidadão, para arrecadar recursos de empresas, para
reforçar o trabalho do partido. O senhor ouviu falar isso
durante o período em que foi diretor ou que foi consultor, seja na atual gestão, de que participou, ou antes,
quando foi consultor de outras diretorias?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Não ouvi falar isso. Nem antes nem durante.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca
ouviu falar?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nunca.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nem
ouviu nenhum comentário ou queixa de qualquer colega de diretoria sobre pressões de partidos para que
tomasse esse tipo de providência e arrecadasse recursos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca
ouviu falar?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
sobre pagamento de propina ou de qualquer outro tipo
de ajuda a Parlamentares, V.Sa. nunca ouviu falar?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nunca ouvi falar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Sa.
tem plena consciência da importância e da responsabilidade das suas declarações? Eu, por enquanto,
estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra os advogados do representado, Dr.
Luiz Francisco ou Dr. Itapuã.O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Obrigado, Sr. Presidente,
eminente Relator, ilustre testemunha. Nós queríamos
indagar, Sr. Presidente, se a testemunha conhece o
Deputado Valdemar Costa Neto, Presidente do Partido Liberal.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conheço.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E se o PL ou o Deputado Valdemar Costa Neto interferiram na nomeação da testemunha como Diretor
dos Correios.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Opinião minha, acredito que não, pode ser que ele tenha...
Ele inclusive mencionou isso na mídia, que ele tenha
dado algum apoio, alguma força na minha indicação.
Como eu coloquei, naquela oportunidade, vários segmentos da empresa trabalharam com relação a minha
nomeação e algumas pessoas tinham vinculações ao
Partido dos Trabalhadores, ao Partido Liberal, a sindicatos, a movimentos sindicais. Quer dizer, então, eu
não sei – pode ter tido alguma participação – o grau
de inﬂuência ou participação eventual do Sr. Valdemar
na minha indicação.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Certo. E de parte do Sr. Sílvio Pereira?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não ouvi.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– De parte do Sr. Sílvio Pereira, Secretário-Geral do
Partido dos Trabalhadores?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que teria de parte dele?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Se houve alguma inﬂuência na indicação.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que, como foi veiculado aí, teria um grau
signiﬁcativo de participação dele nessa decisão ﬁnal.
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É o que parece. Com certeza, deve ter tido alguma
inﬂuência. Agora, se foi aquilo que eu mencionei, que
talvez ele seria a pessoa ideal para explicar, se foi em
função do currículo, de movimentos sindicais, de algum
movimento de algum Parlamentar eventual, acho que
ele seria a pessoa ideal para responder.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não sabe responder?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com relação a ele, não, porque eu não participei desse
processo. Acredito, isso é o que eu estou falando, com
ele... Eu conheci o Sr. Sílvio Pereira – não conhecia
nem de foto – dois meses e pouco depois que eu já
tinha sido designado Diretor dos Correios.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Então, qual é o motivo de terem discutido aquela
nota mencionada de resposta àquele noticiário, com
o Sr. Sílvio Pereira.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, ele me ligou, acredito eu, preocupado em função exatamente dessa vinculação do meu nome com
o nome dele e com relação à eventual providência que
nós estaríamos tomando com relação a responder, a
rebater aquela nota.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim. De sorte que ele tinha acesso à ilustre testemunha, o Sr. Pereira?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Como eu disse, eu tive contato com ele duas vezes,
em dois anos e meio. Nessas duas oportunidades, eu
consegui falar com ele, eu não tinha o telefone dele, eu
consegui falar através do telefone geral do partido.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E da feita da nota, como é que se estabeleceu esse
contato?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
me ligou. Não sei como ele conseguiu. Ele me ligou,
não fui eu que liguei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, está certo. Queria ainda indagar, Sr. Presidente,
sobre os critérios adotados na formulação dos editais
relativos à diretoria da testemunha. Ele já informou
que os aspectos técnicos que dizem respeito eram,
enﬁm, submetidos à consideração dos técnicos da
área. Mas há um fator que interessa saber, que é se
nesses editais havia alguma recomendação relativa à
subcontratação de proibir ou permitir subcontratações
no objeto dos editais?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Esse é um aspecto eminentemente administrativo.
Pelo que eu acompanhava lá das especiﬁcações, dos
processos, nós encaminhávamos as especiﬁcações.
Aquilo que foi mencionado lá, uma das atribuições do
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departamento de contratação era fazer o... esqueci o
nome agora, mas, ou seja, todas as condições básicas da licitação, contratação, subcontratação, capital
da licitação, os aspectos administrativos do edital e
não técnicos. Então...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– O motivo de eu perguntar por isso, Sr. Presidente, é
que a questão da subcontratação, sua existência ou
não, é possivelmente a raiz desses problemas que estamos todos enfrentando aqui, porque, se um licitante
tem apenas uma mesa, um computador, um escritório
de representação e ele não é produtor, na verdade,
ele sendo qualiﬁcado a participar, ele acaba sem ter
produto e indo buscar o produto. E ele passa a fazer
uma nova licitação, encarecendo o preço ﬁnal. Por isso
que eu indaguei se havia uma regra ou uma política
discutida na diretoria a respeito de subcontratações
que possivelmente evitariam esse tipo de problema,
inclusive de preço dos materiais adquiridos.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Entendi a pergunta. Eu vou responder pelo conhecimento
que tenho da empresa, apesar disso ser um assunto
da área de administração. Nesse enfoque, os editais
não permitiam subcontratação. Os contratos, os editais permitiam subcontratação naqueles casos de licitações complexas, ou seja, contratam a instalação de
uma rede corporativa no Brasil. Então, uma instalação
local, esse tipo de coisa era permitido e constava do
edital subcontratação. Agora, não subcontratar o objeto da licitação: alguém ganhou e subcontrata outro
para fornecer. Isso não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim. Mas havia uma política que a diretoria da empresa desenvolvia a respeito de permitir ou não permitir
subcontratações e em que situação. É isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É,
eu não tenho detalhes. Não é da minha área, não tenho detalhes sobre isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas a ilustre testemunha não é diretor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
de tecnologia. Pelo conhecimento que eu tenho, é isso
que eu falei. Ou seja, os editais, de forma genérica,
não permitiam subcontratação do objeto. Não tenho
conhecimento de nenhum, que alguma empresa possa ter ganho e subcontratou 100%, repassou. Eu não
tenho conhecimento sobre isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Eu vou insistir, desculpe, e pode parecer fora de lugar a minha pergunta, mas eu quero demonstrar que
não. É que a natureza jurídica da autarquia Correios
estabelece solidariedade, responsabilidade solidária
dos integrantes da sua diretoria.
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – De
tudo que foi homologado na diretoria.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Exatamente. E como essa é uma política de compras,
eu imaginei que a diretoria tenha uma linha, uma deliberação sobre isso coletiva. Por isso, independentemente
de qual diretoria, alguém titularize, essas questões são
decisões que eu estou supondo que sejam colegiadas
na grande política dos Correios. Parece-me que esse
tema é um tema da maior importância, porque ele estabelece relação custo/benefício na atividade-ﬁm dos
Correios. E é por isso que eu insisti e quero voltar, respeitosamente, a insistir para saber se a Diretoria dos
Correios tinha uma política relativa a subcontratações
nas suas compras.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Bom, vou voltar a aﬁrmar o que eu disse aqui, o que
eu conheço desse assunto. A subcontratação, 100% do
objeto, pelo que eu saiba, nunca existiu nos Correios,
subcontratação de parte do objeto, tipo instalação, isso
quando previsto no edital...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Desculpe interromper, mas, na verdade, eu acho que
não me ﬁz entender. Não é um caso concretamente
considerado e sim uma política da diretoria que, de
acordo com essa política, o caso vai ou não ser atendido. Se havia uma decisão nesse sentido, uma deliberação da diretoria quanto a essa matéria.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Vou
voltar, pelo menos tentar me fazer entender um pouco
melhor aqui sobre esse assunto. A informação que eu
tenho da área de administração é essa. Ou seja, subcontratação do objeto da licitação, nunca vi um caso
desse acontecer. Parcialmente é possível, a política
aceita subcontratação parcial.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Bom, eu então vou fazer a pergunta de outro modo.
Nunca houve reunião de diretoria para ﬁxar política
de compras?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – As
políticas de compras são estabelecidas no Manual de
Licitações e Contratação, manual de anos, desde a
época da Lei 8.666. É um manual da área de administração que a empresa segue.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Estou tendo diﬁculdade em me fazer entender, porque, na verdade, eu não estou me situando nessa ou
naquela licitação nem na forma que ela deva ter. Eu
digo a política de compras da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Imagino que haja uma reunião da
Diretoria que estabeleça as linhas mestras para serem
desenvolvidas pelas respectivas áreas, as respectivas
diretorias. E eu estou procurando estabelecer se, em
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algum momento, quando tomaram posse ou por uma
chamada especial, a Diretoria resolveu prover sobre
isso, estabelecendo uma política geral.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É,
essa política não foi estabelecida nessa minha gestão.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não foi?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – E
ela existe dentro desses manuais que têm toda política de compra na empresa. Mas não foi estabelecida
nesses últimos dois anos e meio. Ela já vem de algum
tempo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Está certo. Muito obrigado. Meu colega, Dr. Itapuã,
deve prosseguir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Dr. Itapuã.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, Sr. Relator, Dr. Geraldo Prado, senhor depoente. Gostaria de saber, Sr. Presidente, do depoente,
se ele conhece pessoalmente, não apenas por ouvir
dizer, o Sr. Molina.O SR. EDUARDO MEDEIROS DE
MORAIS – Pessoalmente, acredito eu que nunca estive com ele. Fui conhecê-lo depois desses eventos da
publicação, andei procurando na minha agenda, porque nós recebemos lá, durante esse período, muitas
pessoas. Não consta na minha agenda eu ter recebido
esse Sr. Molina. Informações que eu tive, após esse
evento, é que ele realmente teria alguns contatos dentro da empresa lá, não comigo. Então, não conheci o
Sr. Molina até antes desse fato acontecer.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, então, não tem nenhum telefonema no
registro de telefones do depoente, recebidos ou realizados, em direção ao Sr. Molina?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Essa é uma nova pergunta? Nova pergunta?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – É. Se
ele realizou algum telefonema ou no celular dele ou do
telefone da diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
que eu me lembre.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se ele conhece uma pessoa de nome
Fortuna?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
Sr. Fortuna, eu já ouvia falar antes inclusive desse evento. Como ele mesmo colocou lá no depoimento dele na
CPMI, ele defendia interesse de algumas empresas,
era, foi ou é, não sei, ﬁliado ao PMDB. Tinha alguns
acessos, teve alguns contatos. Ele comentou aquela
licitação que ele teve interesse lá, da Intermec, que foi
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revogada. Então, eu o conhecia, sim. E ele mencionou
lá também que ele tinha tido um contato comigo, que
eu recebi uma vez que, na verdade, eu nem me lembrava. Deve ter sido muito tempo atrás, que eu nem
me lembrava que eu o teria recebido. Mas ele disse
isso lá na CPMI.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Então,
também não há, Sr. Presidente, telefonemas recebidos
ou realizados para o Sr. Fortuna, de ou para?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
que eu o conheça, não que eu me lembre.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, na área de tecnologia, se o depoente se
recorda de algum contrato com a Intermec, a ATP, a
Omni ou a Atrium.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Teve uma licitação, que foi aquela que foi questionada
pelo próprio Sr. Fortuna lá no depoimento dele, que,
eu não sei se todas as quatro, mas pelo menos essa
Intermec, com certeza, participou. A Intermec, a ATP,
Atrium e... qual é a outra?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS –
Omni.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Omni. A Omni também participou de uma licitação de
fornecimento de impressoras portáteis nos Correios.
A Atrium, só fui tomar conhecimento depois desses
eventos, não conhecia.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A razão
dessa pergunta, Sr. Presidente, é porque o Maurício
Marinho, em sua declaração à Polícia Federal, disse
que conhece uma pessoa de nome Fortuna, são sabendo dizer seu nome completo; que Fortuna se apresentou àquele departamento como fornecedor, através
de uma empresa chamada Atrium, e como representante de outras empresas; e que Fortuna atua como
representante de empresas que fornecem produtos e
serviços da área de tecnologia. Então, há uma ligação
direta na área de tecnologia, a razão das perguntas
era essa. Se ele tem, para que eu possa passar para
a próxima pergunta, ﬁnalizando essa, mais alguma
informação a respeito dessas relações. Se essas empresas teriam dado alguma relação, alguma indicação
de Fortuna, se ele tem alguma ligação de Fortuna com
essas empresas.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não tenho nenhuma ligação de Fortuna com essas empresas. A informação que eu tenho é essa que
ele divulgou.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, voltando aqui nessa questão do critério
que o meu colega estabeleceu, levantou sobre essa
questão da sublocação ou subcontratação, o Marcelo

Setembro de 2005

Campos Neves, que é ﬁlho do Fortuna, também no
depoimento na Polícia Federal disse o seguinte: que
a Atrium analisa editais de licitação e busca empresas
para se tornarem parceiras na concorrência. Parece,
Sr. Presidente, que ela teria, dá a entender, isso não é
uma aﬁrmação, de que essa empresa Atrium saberia
que teria condições de participar dessas concorrências,
sairia em busca de empresas para poderem ser suas
parceiras nessas concorrências. Se ele acha que isso
daqui é possível, se essa empresa Atrium... de que
forma esses contratos são realizados, essas licitações
são realizadas para que essa aﬁrmação do Marcelo
pudesse ser feita junto à Polícia Federal?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, desconheço. Essa pessoa inclusive parece que
trabalha nos Correios, mas não era da minha diretoria.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr. Presidente, eu confesso que, com relação a essa questão
da indicação, eu ainda não me senti satisfeito. Eu não
entendo, não sendo da Polícia Federal, não tendo
nenhum cargo na Presidência da República, eu não
entendo por que, quando iniciaram esses fatos, o depoente pudesse receber um telefonema do – me fugiu
agora – Silvio Pereira, para discutir qual a estratégia
que ele, como diretor, não indicado por Silvio Pereira,
iria adotar. Quer dizer, é natural que fosse o Ministro
das Comunicações que ﬁzesse um telefonema para o
Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que até o Ministro ﬁzesse um telefonema para
o depoente, mas por que o Silvio Pereira, que não é
do Governo, que não é da Polícia Federal, que não é
da Controladoria-Geral da República, que não tem um
cargo, que é do PT, iria fazer esse telefonema para ele,
sendo que ele não indicou e não tem nenhuma relação?
Eu gostaria de entender um pouco mais essa relação
de proximidade que disse ele não existir.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito eu, como eu disse, ele vai poder explicar isso
melhor, mas acredito, é o meu pensamento, por que
ele fez essa ligação, porque ele foi citado, ele foi mencionado na reportagem. Só por isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, eu gostaria de saber quem é Adauto Tameirão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
trabalhava comigo na Diretoria de Tecnologia.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Adauto
Tameirão foi antecessor de Marinho, como Chefe do Departamento de Compras e Materiais, Sr. Presidente?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim. Foi.
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O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Ele
conhece, Sr. Presidente, alguma relação de Tameirão
com Washeck?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que sim. Ele era o chefe do departamento,
e o Sr. Arthur Washeck, há muitos anos, pelo que ele
mencionou, ele fornecia para os Correios na área especiﬁcamente de suprimentos.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Mas
que tipo de relação eles teriam?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, que eu acredito que tenha é relação de fornecedor e gestor público.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Adauto Tameirão, Sr. Presidente, teria alguma relação com
o Molina?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
informação que eu tive recentemente, após esses
eventos acontecerem, a divulgação da ﬁta e tal, foi e
que o Sr. Molina teria estado, isso um assessor lá da
Diretoria de Recursos Humanos dos Correios comentou comigo: “Olha, o Sr. Molina esteve aqui, saiu da
sala do ex-Diretor Comercial, estava tratando de um
assunto”. Me parece que “o Sr. Molina era representante da Fundação Getúlio Vargas e tal. Então, junto aos
Correios, ele representou a Fundação Getúlio Vargas
e algumas consultorias foram contratadas lá e não
pela Diretoria de Tecnologia. Então, ele tinha alguns
contatos com alguns diretores lá dentro. Então, após
ele sair de um diretor, ele teria passado na sala do Sr.
Adauto. Isso o assessor me comentou. E eu perguntei
para o Adauto. E realmente ele passou na sala do Sr.
Adauto e comentou com ele: “Olha, está saindo uma
ﬁta, teve uma gravação ou alguma coisa assim com
relação ao Sr. Marinho”.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Quer
dizer, então, que havia uma relação próxima entre
eles?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu,
até esse fato, desconhecia esse possível relacionamento dele. O que o Adauto me comentou sobre como, eu
perguntei exatamente isso: de onde que ele conhecia o
Sr. Molina. Aí ele me disse exatamente isso: “Na época
que eu era chefe de departamento, foram várias contratações feitas da Fundação Getúlio Vargas, e eu tive
vários contatos com ele naquela oportunidade”.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Então, deixa eu ver se eu estou entendendo, Sr. Presidente. O Adauto Tameirão foi procurado pelo Molina
para receber um recado de que tinha uma ﬁta, que ia
estourar um assunto, um problema ali nos Correios, a
gravação, é isso?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Quando o Adauto Tameirão tomou ciência, pelo Molina, de
que estava para acontecer tudo que aconteceu, o Adauto Tameirão não avisou o depoente, Sr. Presidente?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Avisou.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E o
depoente tomou alguma providência de ordem administrativa, ou comunicou alguém ou deu algum passo
adiante nesse sentido, Sr. Presidente?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso
foi na véspera da divulgação da ﬁta. Eu comentei com
os outros diretores. Alguns diretores já estavam sabendo dessa informação. Tivemos uma conversa com
o Presidente, com os demais diretores sobre esse assunto, liguei para o Presidente, comentei sobre esse
assunto. A informação que já estava de conhecimento,
foi na véspera da divulgação, era de que iria sair uma
divulgação na revista Veja sobre esse assunto. Eu não
sei se foi o próprio ex-Diretor Antônio Osório que foi comunicado, já no ﬁnal do dia, pelo repórter lá da revista
Veja sobre esse fato, que comentou com o Presidente ou comentou com algum outro diretor. Eu fui, logo
em seguida, comunicado e avisado pelo ex-Diretor de
Recursos Humanos, Diretor Robson, que iria sair uma
divulgação da ﬁta. Apesar de que, na verdade, eu não
tinha nem levado muita fé nisso, porque a gente já tinha
ouvido em algumas oportunidades: “Ah, vai ter uma
divulgação sobre isso ou aquilo”. E nunca tinha saído.
Então, realmente para mim foi uma surpresa.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Ah,
o senhor já sabia antes então, já tinha ouvido um comentário antes sobre isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. Por exemplo, deixa eu me esclarecer. O que
eu disse é o seguinte. Nós tínhamos tido informações
de que teriam publicações na imprensa de outros fatos anteriores. Por exemplo, aquele caso dos cofres
que foram divulgados, nós tínhamos tido informações:
“Ih, tá a Polícia Federal aqui dentro, está investigando aquele caso dos cofres”, por exemplo, isso vai ser
divulgado na imprensa. Então, é a isso que eu estou
me referindo.O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
– Sr. Presidente, Adauto Tameirão...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe, peço licença.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Sa.
indagou se ele tomou alguma providência?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É.
Ele falou que se dirigiu à diretoria...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E eu
também insisto nessa indagação, Dr. Eduardo, objetivamente, materialmente, documentadamente. V.Sa
tomou alguma iniciativa? Conhece os fatos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conversei com o Presidente da empresa. Um funcionário que não era da minha área...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
V.Sa. conversou e propôs alguma coisa? Ou apenas
comentou: “Olha, dizem que amanhã sai uma matéria
no jornal”. Somente isso. O senhor não se sentiu com
o compromisso de dizer: “É preciso abrir um inquérito
administrativo, apurar”.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso foi feito pelo Presidente da empresa no próprio
domingo, no dia da publicação da revista. Até então o
que nós tínhamos eram notícias vagas de que iria sair
uma notícia. Nós nem sabíamos do que era nem o teor
da ﬁta. No próprio domingo, no dia da publicação da
revista, foi designado pelo presidente uma comissão
de sindicância.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, quanto tempo, antes desses fatos, já corria nos Correios esse assunto, essa possibilidade de
que a Polícia Federal estaria investigando essa questão dos cofres?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
não consigo precisar exatamente. Foi exatamente na
época em que a Polícia Federal esteve nos Correios.
Não é um assunto que é da minha área. Foi na época
em que eles estiveram nos Correios. Inclusive, parece que levaram algumas amostras para avaliação, foi
nessa oportunidade.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Hipoteticamente, Sr. Presidente, quanto tempo? Posso me
dirigir diretamente a ele?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pode.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Agradeço, Sr. Presidente, e me dirijo diretamente ao Sr.
Eduardo.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Alguns meses atrás, eu não consigo me lembrar.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Talvez ano?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Que
a Polícia Federal esteve lá?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Que
esse assunto está correndo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Esse assunto, sim, talvez ano.
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O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr. Presidente, o Dr. Adauto Tameirão, segundo informações do
depoente, dos fatos, ele era o chefe do Departamento
de Compra e Materiais, quando foi feita a licitação para
aquisição dos cofres. Conﬁrma a informação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conﬁrmo a informação.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Muito bem. Quando Adauto Tameirão foi afastado do Departamento de Compras e assumiu o Marinho, ele
veio a ser consultor de tecnologia lá na sua diretoria.
É verdade?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Verdade.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Quem
o indicou, Sr. Presidente, quem indicou Adauto Tameirão para consultor de tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
o convidei.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Na
época o senhor não sabia que o Adauto Tameirão era o
diretor, quando tinha ocorrido aquela licitação dos cofres
e que estava aquele problema, ainda não sabia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, ele nunca foi diretor.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Diretor
não, desculpe – essa conversa de diretor realmente
ﬁca meio confusa –, quando ele era chefe do Departamento de Compras e Materiais.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Claro que sabia que ele era chefe de departamento.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Claro
que o senhor sabia, mas já sabia que havia um problema, um suposto problema naquela questão dos cofres,
quando o senhor o contratou?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Ainda não sabia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Depois que o senhor ﬁcou sabendo, ele continuou sendo
o seu consultor de tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
apesar... até porque o seguinte: nesse processo dos
cofres, o procedimento, me parece, dele, foi extremamente coerente e correto. Ele aplicou a multa pela não
entrega, comunicou ao Departamento Jurídico e comunicou ao Departamento de Auditoria dos Correios.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A empresa que ganhou a concorrência dos cofres, o senhor
se lembra qual foi?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Me parece que foi a COMAN, pelo que eu vi recentemente.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E a
COMAN é do Wascheck?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A COMAN é do Wascheck, e o Wascheck foi quem avisou
o Tameirão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O
Molina foi quem avisou o Tameirão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Está
certo. Sr. Presidente, eu gostaria de indagar ao depoente quem é Vilmar Martins?O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu acho que a pergunta foi
muito oportuna para eu tentar esclarecer um pouco
daquela confusão que aconteceu ontem à noite lá na
CPMI. Eu recebi uma ligação, há alguns dias, da minha
ex-secretária – eu estou de férias agora, no momento
– dizendo o seguinte: “Tem um senhor de nome Vilmar
Martins, da empresa Gadotti Martins, querendo falar
contigo. Ele diz que precisa muito, tem urgência em
falar contigo”. Ela me perguntou: “Você conhece essa
pessoa?” Eu disse: “Não.” Ela falou: “Ele disse que é
sobre uma compra de carrinhos, muitos anos atrás”.
Eu falei: “Não me lembro disso, não”. Mas eu liguei,
retornei para ele a ligação. Ele veio com uma conversa
muito estranha – um assunto de 1992, 13 anos depois
–, dizendo: “Naquela oportunidade eu ﬁz uma venda
de carrinhos lá para os Correios, e os Correios atrasaram o pagamento. Eu pleiteei, os Correios não me
pagaram a diferença, houve um problema de recusa
e tal”. Eu falei: “Olha, não me lembro disso, não”. Ele
continuou: “Inclusive, alguns anos depois, você estava lá como assessor, consultor do Presidente – isso
já em 1996 –, eu lhe procurei. Você se lembra disso?”
Falei: “Não. Mas que estranho. Por que você está me
perguntando isso agora?“ Ele respondeu: “Porque eu
estou querendo retomar esse assunto”. Aí eu falei:
“Olha, eu não trabalho nessa área já há muitos anos.
O caminho normal, se você tem interesse em retomar
o assunto, é protocolar o processo lá na diretoria da
empresa e retomar o assunto”. Aí ele disse: “O.k. É
isso que eu vou fazer”. E continuou insistentemente,
após isso, ligando para o telefone que eu tinha ligado
para ele, tentando retomar a conversa, insistentemente.
Teve uma segunda ligação que, como a minha esposa não sabia, ela atendeu. Então, tem duas ligações:
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uma, que eu ﬁz de volta, e uma que ele fez e que a
minha esposa atendeu. Dito isso, ontem à noite, o Senador Suplicy fez aquela leitura daquele documento e
me questionou se eu conhecia o Sr. Vilmar Martins. O
que eu disse? “Não conheço o Sr. Vilmar Martins. Não
me lembro, depois de 13 anos, dessa pessoa. Achei
muito estranho esse fato, depois de 13 anos, voltar
à tona um assunto de carrinhos, de 1992”. Os documentos que os Correios conseguiram até então sobre
esse processo de 1992 e os documentos que foram
entregues ontem lá pelo Senador – um relatório de,
me parece, 1996, assinado por mim –, ele disse lá e
fez toda aquela leitura, comentou sobre uma eventual
negociação de propina, em Belo Horizonte, com um
funcionário e tal. Terminou de dizer isso e disse o seguinte: “Tudo isso que eu disse aqui está em um relatório assinado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Morais”.
E entregou o relatório. O próprio Relator da CPMI leu
esse relatório – um relatório técnico, de duas folhas
e meia –, que diz o seguinte: relata que ele forneceu
os carrinhos, relata que realmente ele recebeu com
atraso dos Correios, diz que o contrato não previa
correção por ter pago em atraso, mas que caberiam 3
alternativas: um relatório técnico meu, como consultor do Presidente da época, encaminhando o assunto
para o Presidente, dando decisão; um relatório técnico
que, em tese, seria até favorável a ele, quer dizer, abre
alternativas favoráveis, cuja decisão não era minha, eu
era um assessor do Presidente; um assunto de 1996
voltar agora. Esse é o fato.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, estou satisfeito com relação a essa pergunta.
O depoente esteve alguma vez na sede do PT
aqui em Brasília?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não me lembro de ter estado lá. Não posso aﬁrmar,
mas em dois anos e meio, não me lembro de ter estado lá, não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Esteve
alguma vez na sede do PT no Estado do Goiás?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Também não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Esteve
alguma vez na sede do PT nacional em São Paulo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Também não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Teve
algum encontro com o ex-Presidente do PT, José Genoino?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
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O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr.
Eduardo, o senhor esclareceu muito bem, mas eu queria só conﬁrmar, porque, no depoimento do Deputado
Roberto Jefferson aqui no Conselho de Ética, ele teria
insinuado a sua indicação para os Correios a partir do
Silvinho Pereira. Então, o senhor aﬁrma que essa declaração do Roberto Jefferson é falsa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
mencionei, inclusive, ontem lá, que, justamente por não
ter uma indicação política e em função da robustez política da composição da diretoria de que eu fazia parte,
eu sinceramente nunca ﬁz questão de negar aquelas
informações que... e se o Marinho falou como verdade lá. Comentava-se que a minha indicação seria do
Silvio Pereira. Realmente, havia alguns comentários
lá dentro. Eu nunca ﬁz questão de negar isso. O que
eu quis aﬁrmar lá dentro é que ele nunca me pediu
nada, e os contatos que eu tive com ele foram esses
que eu mencionei.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá. Agora, a sua indicação, o senhor conﬁrma que
não foi uma indicação política. Foi a sua capacidade
técnica, o seu currículo.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Pela experiência que o senhor tem nos Correios.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ter
feito faculdade de Correios, essas coisas todas.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso, como era de praxe nos Correios.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Certo.O senhor foi, alguma vez, sindicalista?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O
senhor foi, alguma vez, representante da categoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
sou membro ﬁliado à Associação da ADCAP, Associação dos Empregados de Correio de Nível Superior e
Médio, desde que eu entrei nos Correios, há muitos
anos.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Houve, do seu conhecimento, do Sindicato ou da
Associação dos Funcionários dos Correios indicação
de outros nomes para assumir outras diretorias regionais, ou postos nos Correios? O senhor sabe se
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houve alguma indicação por parte dos representantes
sindicais?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que sim, inclusive nós temos, hoje, como diretores regionais, em alguns Estados, representantes
oriundos do movimento sindical. Sim.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Sr. Eduardo, eu não entendi direito, quando foi indagado pelos Deputados, qual é o seu papel na Direção
de Tecnologia. O que essa direção fazia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
Diretoria de Tecnologia cuida de toda a parte de tecnologia, todos os projetos de tecnologia da empresa,
e a parte de infra-estrutura, que é a Diretoria de Tecnologia de Infra-Estrutura, é a parte de obras e de
manutenção.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
faz exatamente o quê? De tecnologia faz o quê? Para
mim, tecnologia eu penso lá no INPE.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Cuida de sistemas, toda a parte de sistemas da empresa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – De
informática? Software, essas coisas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso.
Sistema de informática. Toda a parte de hardware de
informática, toda a parte de rede, sistemas de rede
corporativa dos Correios e dos projetos especíﬁcos
em si de tecnologia.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Teve uma matéria no jornal, uns dias atrás, que colocou
qualquer coisa, que foi insinuado num depoimento lá
na CPMI, de que o Correio Híbrido seria ligado à sua
Diretoria. Eu também queria o esclarecimento: o que é
esse Correio Híbrido e qual é o papel da sua Diretoria
nessa questão de Correio Híbrido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Perfeito. A contratação do Correio Híbrido é decorrente de
uma daquelas que eu coloquei como situações especiais. Como é um projeto complexo, muito especíﬁco,
então, ele tem um grupo de trabalho especíﬁco que dá
suporte a esse projeto – chama-se Grupo do Projeto
do Correio Híbrido Postal.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Esse grupo era ...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Vinculado à Diretoria Comercial.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Então, nessa matéria que foi veiculada, que fazia duas alusões tanto à tecnologia quanto a operações, operações
menos ainda do que a área de tecnologia. Então, é um

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

projeto da Diretoria de Tecnologia. O que faz o Correio
Híbrido? Vou dar um exemplo assim mais ou menos
fácil de entender, prático. Hoje, nós temos, por exemplo,
os grandes bancos, todos os bancos, as empresas de
cartões de crédito. E como é que elas postam os seus
extratos para o Brasil inteiro? A grande maioria delas
estão em São Paulo. Então, elas imprimem um grande
printcenter, por exemplo, um dos maiores que tem é o
da própria Xerox, em São Paulo. Então...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Imprime – perdão – imprime o quê?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Os
extratos... os extratos.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Ah, é que o senhor falou uma palavra que eu não
entendi.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Os
extratos, os boletos bancários, faturas. Isso é encaminhado, entregue aos Correios em São Paulo, colocado
nos nossos aviões, da rede postal noturna, e distribuído
para o Brasil inteiro. Esse projeto... Isso já acontece em
vários países no mundo, isso é realmente um caminho,
um projeto que os Correios, inevitavelmente, vai ter que
chegar lá, ele reduz muito todos esses custos, essa cadeia, esse processo de transporte logístico. Isso reduz
bastante, uma redução de custos signiﬁcativa. Então,
isso, eletronicamente é passado para os Correios. Os
Correios, através dessa contratação, eletronicamente,
distribui para os seus próprios printcenters espalhados
pelo Brasil. É impresso na ponta e, no dia seguinte,
está lá. Então, com isso nós temos ganhos de redução
e ganhos de prazo, entendeu? Nesse processo todo,
nós ganhamos, por exemplo, numa fatura de cartão de
crédito, dois ou três dias.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Como é que foi a licitação, quando ocorreu a licitação
para esse estudo do Correio Híbrido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Essa licitação é de 2002, se eu não me engano – 2001,
2002.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– O senhor estava nessa Diretoria de Tecnologia em
2002?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, eu estava como... Em 2002, no segundo semestre de 2002, eu estava na Diretoria de Tecnologia. Anteriormente, eu estava como consultor do Presidente
até...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
E qual foi a sua interferência nesse processo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. A Diretoria foi em janeiro de 2003. Eu estava
como consultor.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
E qual foi a sua intervenção? Que interferência você
teve nesse processo de licitação do Correio Híbrido,
nessa discussão toda?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Esse processo foi composto de três grupos de trabalhos: um, que fazia exatamente toda a especiﬁcação
técnica, todo o projeto básico disso. Então, eu não
participei desse grupo. Nós tínhamos um segundo
grupo de suporte, apoio administrativo e gerencial do
processo. E nós tínhamos um outro grupo, que era o
grupo que simplesmente processava a licitação – eu
ﬁz parte desse grupo que processava a licitação.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O
que é “processava a licitação”?O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Compunha a Comissão Especial de Licitação, e ela se valia do suporte de duas
outras Comissões, que era essa técnica, que mencionei, e a administrativa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Aí
estudava a documentação das empresas que participaram, é isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, porque naquele momento não tinha sido aberta a
licitação. O máximo que a gente fez foi montar o edital,
com o suporte da equipe técnica. A licitação foi aberta
em dezembro, agora, de 2004.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Está bom. Deixe-me perguntar outra coisa: a Folha
de S.Paulo de hoje coloca o seu depoimento na CPMI
ontem e que a Novadata teria sido favorecida, por ser
amigo do Lula. Essa licitação com essa empresa foi
da sua diretoria? A Novadata é da sua diretoria? Porque eles tentaram fazer essa vinculação, a Folha de
S.Paulo, que seria a sua diretoria que teria feito. É da
sua diretoria a licitação dessa Novadata?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Geralmente, sim. Por exemplo, o que mencionei lá com
relação à Novadata e comentei hoje aqui, ela ganhou
muito pouco nos Correios nesse período, na minha gestão lá. Ela ganhou 60 milhões, que foram exatamente
os kits para Banco Postal, em 2002, 60 milhões.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Foi o quê? Kits?O SR. EDUARDO MEDEIROS DE
MORAIS – São computadores, balança, impressora, os kits que compõem o Banco Postal. Ela ganhou
isso em 2002. Nós estávamos fazendo agora uma
segunda licitação, que estava para sair, essa que foi
o motivo dessa veiculação da revista Veja, que fez alguma alusão que ela estaria dirigida para a Novadata.
Nós ﬁzemos questão de mostrar que a Novadata não
teve nenhum privilégio nesses 2 anos e meio; muito
pelo contrário, ela ganhou muito pouco lá dentro do
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que participou, ela ganhou 13% do que participou lá
dentro, sendo que o markshare dela de mercado de
Governo é 22%. Outro processo que ﬁcou através
daquela ﬁta gravada lá do Marinho, ele fazia alguma
alusão também à Novadata, ele dizia de um pregão
que foi feito lá que apareceram poucas, 2 empresas,
e que foi feito um acordo, e aí foi revogada a licitação.
A área de tecnologia aumentou o preço, foi feita uma
segunda licitação, mas aí a Novadata ganhou só um
item, porque ela foi muito gananciosa, alguma coisa
assim que ele falou na ﬁta lá. Então, a gente procurou
deixar bastante claro também ontem lá na CPMI que,
na verdade, primeiro, quem faz licitação não é área de
tecnologia, é a área de administração. Então, a nossa
participação é isso. Então, se tem algum problema em
alguma especiﬁcação, alguma irregularidade, algum
documento, algum item na especiﬁcação que não está
de acordo, o primeiro momento em que se questiona
isso é, primeiro, quando se faz a pesquisa de mercado e, segundo, quando abre a licitação e publica.
As empresas entram com impugnação do edital. Se
a empresa não acata, elas vão, com certeza, para o
Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas
tem sido muito rigoroso e incisivo nisso. Quando ele
recebe uma denúncia, de imediato, no dia seguinte,
eles estão lá, suspendem a licitação, querem avaliar,
querem acompanhar. Então, nessa licitação que foi
mencionado isso, não teve impugnação do edital. Todos os grandes fabricantes de computador do País
entraram da licitação. A licitação foi deserta justamente
por aquilo que comentei lá, houve um problema com
relação ao valor de referência: o Correio estabeleceu
um valor de referência, estabelecido por aquele comitê que eu mencionei, que é um comitê de aprovação
das contratações estratégicas. Dentro daquele ﬂuxo
de contratações, antes de o Presidente aprovar, vai
para um grupo de trabalho que tem autonomia de
reduzir quantidades, de questionar o valor estimado
pelo próprio DECAM, que foi o que aconteceu. Então,
o DECAM estimou uma quantidade, por exemplo, de
um microcomputador de 3.600, consultando todo o
mercado – quanto custa esse microcomputador? Três
mil e seiscentos reais. Foi para o Comitê. O que o Comitê fez? Ele desconsiderou esse valor, pegou a última licitação e atualizou em 5%. Isso foi considerado,
foi publicado no edital. Quando chegou na véspera da
abertura, 10 dias, alguma coisa assim, do edital, uma
semana, as empresas começaram a reclamar, dentro
do processo das empresas que eu li ontem lá, dizendo
o seguinte: “Esse preço é incompatível com a exigência
que está sendo colocada, é impossível fornecer isso”.
O assunto foi submetido ao Presidente da empresa,
e ele disse o seguinte: “Nós estamos na iminência de
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abrir uma licitação que está estimada em 39 milhões.
Nós vamos subir, com base na pesquisa de mercado
feita pelo DECAM, para cinqüenta e poucos milhões.
É melhor, para não ser questionado isso, vamos pagar para ver. Realmente esse preço é inexeqüível?
Vamos deixar abrir a licitação”. E foi o que aconteceu:
a licitação foi aberta, os 5 primeiros itens que tiveram
a modiﬁcação de preço, não teve ninguém cotando. O
sexto item, que era notebooks, como ele não tinha um
valor referencial anterior, porque há 3 anos os Correios
não compravam computadores, foi considerada a pesquisa de mercado feita pelo DECAM, aí teve disputa
de mercado. Os outros 5 itens foram revistos, então, aí
sim, foi revista a especiﬁcação com base na pesquisa
que já tinha sido feita pelo próprio DECAM. Aí houve
a disputa de mercado, disputa essa que tivemos 34%
de redução de preços na licitação no pregão. Tem sido
uma insistência da empresa fazer sempre pregão, apesar dos questionamentos que a gente recebe.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, o senhor considera que esse pregão que
aconteceu beneﬁcia a contabilidade da empresa, a
economia ﬁnanceira da empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Totalmente, 34% de redução no valor.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Ontem também foi questionada a compra sem licitação
de 500 impressoras. Eu queria que o senhor também
se colocasse sobre esse assunto.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acho que foi bastante oportuna também, porque eu tinha uma informação que eu recebi hoje de manhã cedo,
me ligaram da empresa dizendo o seguinte: “Eduardo,
tenho uma boa notícia para te dar”. Falei: “Estou precisando de boas notícias, depois de ontem à noite”. Eles
me disseram o seguinte: exatamente esse caso, que
foi um dos mais questionados ontem lá, quer dizer, eu
mencionei lá que o orçamento da área de tecnologia,
investimento e custeio durante esses 2 anos e meio,
foi aproximadamente pouco abaixo de 800 milhões, e
não aquilo que tinha sido veiculado na imprensa, até
em função do que tinha dito o Sr. Marinho lá. Ele disse que só em obra eram 700 a 800 milhões de reais.
Quer dizer, em 2 anos e meio, somando tudo, obra para
o Brasil inteiro, o orçamento chegou próximo de 800
milhões. Quer dizer, de tudo isso que foi realizado, o
ponto mais focal, o ponto mais questionado que eu tive
ontem lá foi exatamente essa contratação dessas 500
impressoras num valor de 2 milhões e meio, aproximadamente, cujo preço da contratação foi inferior ao da
licitação revogada. Eu comentei isso ontem lá e houve
o questionamento: “Não, mas isso não importa”. Quer
dizer, na verdade, para o gestor público, o valor que
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está sendo contratado é o principal. Quer dizer, então...
E aí, segundo: justiﬁcativa do porquê da contratação
emergencial: nós tínhamos 4 contratos fechados com
empresas de... para que servem essas impressoras?
O carteiro carrega na cintura, e ele tem um outro equipamento, que é o coletor, ele passa nas casas, faz a
leitura, automaticamente é impresso, e ele deixa as
contas de luz lá. Então, era esse conjunto que estávamos comprando. Já tínhamos 4 contratos fechados
com companhias de água e de luz nos Estados. Nós
estávamos na iminência...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É
o Correio que faz isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
Correio está fazendo isso em alguns Estados, e já tem
uma série de negociações com 10 outras empresas pelo
Brasil afora. Recebemos, em função da revogação da
licitação, um pedido da Diretoria Comercial – a Diretoria de Tecnologia é sempre acionada por alguém, quer
dizer não somos nós que criamos a demanda. Então,
como esse é um projeto da Diretoria Comercial, ela
que tem o controle, ela que fecha os contratos, ela nos
colocou a preocupação dela muito grande com relação
à revogação do processo, à impossibilidade de cumprirmos esses contratos, muitos deles ganhos judicialmente, porque os Correios andavam contestando em
alguns Estados, isso é considerado monopólio, essa
distribuição de contas, e os Correios têm ganhado isso
judicialmente. Quer dizer, então o juiz determina que
os Correios façam, e ele poderia não ter as condições
de fazer, pelo fato de ter sido revogada a licitação. Então, os Correios, justiﬁcadamente, contrataram essas
500 impressoras. Foi mencionado ontem lá que 220,
quer dizer, algumas impressoras que estavam previstas para um contrato ainda não fechado, que era da
CEPISA, no Piauí, mas estava na iminência de fechar,
isso está na documentação, que nós compramos e
depois não aconteceu o contrato. Só que em seguida
aconteceram 2 outros contratos já fechados e estão
em operação, no Rio Grande do Sul e em Bauru, São
Paulo. Então, totalmente justiﬁcado. Eu coloquei lá
que o faturamento mensal desses contratos é de dois
milhões cento e pouco, 26 milhões de faturamento no
ano. E essa licitação que foi revogada até hoje não
aconteceu. Então, imagine o prejuízo para a empresa
de não estar realizando esses contratos durante esse
período todo. E aí eu queria então...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
qual foi o preço da compra desses equipamentos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Foram 500 impressoras, 2 milhões e meio, aproximadamente. E a informação que me passaram hoje dos
Correios foi que chegou um novo documento, ainda
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não recebi, da Controladoria. O que a Controladoria fez
até agora são relatórios parciais. Inclusive, hoje eu vi
na imprensa, em vários jornais, comentando esse fato
especiﬁcamente, que seria uma contratação que foi
considerada irregular. A informação que eu tive é que
chegou relatório já sobre esse assunto, conclusivo, da
Controladoria, acatando integralmente todas as nossas
considerações sobre esse assunto, fazendo, não sei
quais são elas, algumas pequenas recomendações
sobre futuras licitações, mas acatando integralmente
o nosso posicionamento.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O
Sr. Relator ia fazer uma pergunta?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu
pediria licença à nobre colega. Dr. Eduardo, o senhor
fez uma declaração aí de passagem que me deixou
um pouco confuso, ﬁcou parecendo que V.Sa. justiﬁca a realização de aquisições de bens independente
de licitação.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, o que eu disse...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Deixou
transparecer isso, e eu acho isso muito perigoso.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Posso esclarecer?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Porque
o princípio da licitação deve ser a regra fundamental
nas aquisições, nas compras, nas contratações em
geral do ente público ou ente estatal.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Posso esclarecer?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por favor, é importante.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com certeza. As contratações são a regra geral dos
Correios em todas as licitações. As contratações emergenciais são casos devidamente justiﬁcados, avaliados
pelo Departamento Jurídico da empresa, quando se
conﬁguram eventuais prejuízos para a instituição – foi
o que tentei mencionar aqui: os contratos já fechados, licitação revogada e consignada pela Diretoria
Comercial a preocupação deles com relação a muitos contratos já com decisão judicial para os Correios
executarem o serviço. E nós contratamos com preço
abaixo da licitação realizada.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu aproveitaria até – desculpe, nobre colega – para indagar
V.Sa. sobre a implantação do Banco Postal. A empresa
que executa esse trabalho é o Bradesco, não é isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se houve licitação para tanto.
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É
um projeto também, se não me engano, de 2001, 2002,
e houve licitação. Houve. Entraram 3 empresas: o Bradesco, o Itaú e a Caixa Econômica. O Bradesco pagou... tinha 2 modalidades de remuneração: uma era
como se fosse um ágio, um cash inicial, 10 dias após
a assinatura do contrato; outra eram valores remuneratórios pela prestação do serviço: um extrato bancário, um talão de cheques, um depósito. Então, tinham
valores especíﬁcos para isso. A composição ﬁnal do
ganhador era uma somatória, uma fórmula, um balanço
das 2 coisas. O Bradesco pagou 200 milhões por essa
luva inicial; o Itaú propôs, colocou na sua proposta 70
milhões, e a Caixa Econômica, luvas iniciais, nenhum
valor. Ela cotou só a remuneração do serviço.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E o
Banco do Brasil entrou?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
entrou o Banco do Brasil.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Eu
só queria fazer uma colocação. O senhor fez, respondendo ao advogado do Deputado Roberto Jefferson,
referências à questão da Lei de Licitações, Lei nº 8.666,
de 1993. É uma lei que eu vivi, porque eu tinha acabado de entrar na Prefeitura, e nós tivemos que mudar
todo o sistema de compra na Prefeitura para poder
responder e respeitar a Lei nº 8.666. E eu queria fazer
uma declaração. Quer dizer, não estou depondo, mas
não ter licitação não quer dizer que não teve processo
licitatório, porque a Lei nº 8.666 prevê a compra; tem
todo o processo licitatório, mas, por emergência, ou
por justiﬁcado, como ele falou, pelo pessoal do jurídico. Era só para falar com o Relator, porque a gente já
viveu essa questão. Sem licitação não quer dizer que
não teve processo licitatório. Eu não estou saindo em
defesa dele. É só para esclarecimento do Sr. Relator.
Bom, por último, queria fazer só uma perguntinha: o
senhor colocou aí essa questão do Vilmar, também perguntada pelo advogado do Deputado Roberto Jefferson.
E o senhor explicou toda essa questão de que ele lhe
procurou agora. Ele lhe teria procurado antes?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Quem? Quem?
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Esse tal do Vilmar aí que ele falou.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nunca me procurou. Quer dizer, pelo que ele me
contou, na proposta lá, ele teria me procurado, e deve
ter procurado mesmo, porque tem um relatório meu,
aquele que foi apresentado lá, de 1996. Ele deve ter
me procurado em 1996. Quer dizer, por isso que eu estranhei este fato: hoje, na véspera do meu depoimento
na CPMI, eu receber esse telefonema, ele insistindo
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em falar comigo e apresenta um documento parcial.
Quer dizer, a própria leitura que foi feita lá do relato
que ele faria lá, e aí o documento que foi apresentado
que, em tese, o Senador disse: “Olha, tudo o que eu
li aqui consta nesse relatório assinado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Morais”. Aí o Relator lê um relatório
técnico que não diz nada daquilo que foi, um relatório
que diz qual é o objeto, qual é o pleito da empresa, que
realmente ele tinha recebido com atraso na empresa,
apesar de o contrato não prever isso, ele tinha 3 alternativas: judicial, tal, tal, para deliberação do presente...
O único documento que foi apresentado lá.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, não houve a insinuação de que teria havido...
o Sr. Vilmar feito esse contato com o senhor para receber algum tipo de propina?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – De
forma alguma.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Boa tarde a todos. Sr. Eduardo, o senhor fez concurso púbico
para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em
1983, pelo que deduzo, para que cargo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Administrador Postal.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Depois,
uma vez aprovado...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Dois
anos de curso, integral, 8 horas por dia, e 6 meses de
estágio, passando por todas as áreas da empresa:
agência, centro de distribuição, acompanhando carteiros em rua, todas as áreas da empresa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nesses
23 anos, o senhor ocupou que funções comissionadas,
que cargos, dentro da empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
passei pela área de custos, a ﬁnanceira, transporte,
contratações...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
sempre com cargos em comissão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É.
Na verdade, é o seguinte...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Cargos
de direção?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim.
Na verdade, é o seguinte, nós temos o salário... Quer
dizer, eu entrei como Administrador Postal, meu cargo.
Depois de um ano, eu comecei a ter o primeiro cargo
comissionado. Depois de lá, eu passei, desses 23, um
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ano não, foi meu primeiro ano, 22 anos seguidos comissionados. Hoje, eu estou sem comissão.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Depois
de 22 anos, o senhor está fora disso...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Vinte e três anos. Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Vinte e dois comissionado, perfeito.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
foi exonerado dessa função quando surgiu a questão
do Sr. Marinho, as denúncias...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E logo
foi recolocado? Como é que foi isso? Foi readmitido,
pelo que lemos no jornal, depois o Ministro... o então
Ministro Eunício o exonerou de novo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, na verdade... É como, como... Tanto eu quanto
o ex-Diretor Madureira, como nós somos da casa,
somos funcionários... Então, na verdade, quando a
gente é exonerado de uma... do cargo de Diretor, automaticamente a gente volta a nossa posição normal.
Nós somos dos quadros da empresa, tanto eu quanto
ele, diferentemente dos outros cinco. Quando eles são
exonerados, eles voltam para o seu órgão de origem.
Por exemplo, o ex-Diretor Financeiro é da Caixa Econômica, voltou para a Caixa Econômica.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E o
Maurício Marinho é desses?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Maurício Madureira era ex-Diretor de... Não, o Marinho
é da mesma forma, ele é funcionário dos Correios.
Está correndo um processo de sindicância, mas, por
enquanto, ele é funcionário. Então, o que aconteceu?
A Diretoria, como é de praxe também... nós temos vários ex-diretores da empresa que são dos quadros da
empresa e que hoje são consultores da empresa. Eu
tinha sido, antes de ser diretor, 8 anos, consultor dos
Presidentes. Então, o que aconteceu comigo? Eu deixei de ser diretor, eu voltei a ser consultor de diretoria,
o cargo que eu já tinha ocupado há 8 anos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Aqui
no...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe. Retornando a consultor, parece que, aí, V.Sa.
foi exonerado da função de consultor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
aí... perfeito. Aí, no dia seguinte, alguns dias depois,
saiu em toda a imprensa, toda a imprensa, no mesmo
dia, colocando isso como um absurdo. Quer dizer, nós
não tínhamos sido nem ainda... quer dizer, previamente
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nós já tínhamos sido condenados. Quer dizer, então,
nós não tínhamos nem conseguido explicar a nossa,
digamos assim, isenção naqueles fatos, e já tínhamos
sido designados. Então, foi uma pressão violenta, que
a Diretoria voltou atrás, eu acho que com toda razão.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Voltou
atrás de...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
De, digamos assim, tornar sem efeito aquele ato da
designação para consultor. Então, hoje eu sou Administrador Postal.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sem
nenhum cargo de comissão.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sem nenhum cargo de comissão.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor admite que sempre houve, ou só agora, ou nunca
existiu, a distribuição de pelo menos alguns cargos na
Empresa – que queremos sempre pública – de Correios e Telégrafos por orientação, composição política?
O senhor desconhece?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sempre houve composição política, pelo que a gente
ouvia falar – e eu acompanhava de perto, porque eu
passei 8 anos próximo às diretorias, aos Presidentes
que lá passaram –, e sempre houve, dentro dessa
composição de sete, composição técnica da Casa,
sempre houve: 1, 2, 3, até 4 tivemos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então,
há uma mescla...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso. Perfeito.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Entre a
indicação de origem político-partidária e a indicação
meramente técnica?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A que o
senhor atribui o fato que o senhor comentou aqui, de
que se falava lá que a sua indicação para a Diretoria
de Tecnologia e Informática, já na gestão do ex-Ministro, colega de partido, Miro Teixeira, teria sido pelo exSecretário-Geral do PT Silvio Pereira? O senhor falou
aqui que ele não indicou, mas se comentava.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito. Certo. Comentava... Primeiro, comentava-se.
E eu, como eu disse aqui, nunca ﬁz questão de descaracterizar esse fato. Achava que isso era importante
para mim dentro daquela conjuntura, daquele contexto
político da Diretoria. Como eu comentei ontem lá, nós
tínhamos o ex-Presidente, que foi Ministro de Estado,
Deputado 3 vezes, Secretário-Geral do PMDB. Nós
tínhamos 2 diretores que eram suplentes de Senado-
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res. Nós tínhamos um outro diretor indicado pelo exMinistro Eunício de Oliveira. Tínhamos um outro diretor
que era indicado pelo Presidente de um partido. Quer
dizer, uma composição de uma diretoria altamente forte politicamente. E não era interessante eu ﬁcar ventilando para todo o mundo: “Olha, a minha indicação
é só técnica, não é política”. Outro fator que eu acho
que contribuiu para...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas o
senhor...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Outro fator que eu acho que contribuiu para isso aqui:
tenho vários amigos dos Correios, com funções nos
Correios, que são do PT, vários.O SR. DEPUTADO
CHICO ALENCAR – Sim, mas nesse caso o senhor
aﬁrmou aqui que não era indicação do PT, mas o
achava interessante que parecesse ser. Quer dizer,
não era, mas o caso era parecer, é isso? É para eu
entender bem.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E quanto
ao Sr. Maurício Marinho, ele era sabidamente ou propaladamente indicado pelo Presidente Nacional do
PTB, o Deputado Roberto Jefferson?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Sabíamos que ele tinha indicação do PTB, mas, pelo
que apareceu depois, foi por um Deputado de Pernambuco e tal. Eu não tinha essa informação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe-me, Deputado Chico Alencar, mas eu quero retornar
à indagação anterior. Diante da inquirição que lhe ﬁz,
V.Sa. declarou peremptoriamente que não foi indicado
pelo Sr. Silvio Pereira. Insisti, mas agora o senhor altera um pouco a sua declaração. É preciso deixar muito
claro qual é a sua verdade.O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O.k., imagino o seguinte. O que é
uma pessoa indicada por uma pessoa? A pessoa lhe
procura, antes da sua indicação, tem reuniões, tem
contato, estabelece alguma regra de procedimento.
Nada disso aconteceu, fui conhecer o Sr. Silvio Pereira
dois meses depois. É por isso que eu digo, como ele
participava de um processo...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele assumiu a paternidade depois, e o senhor aceitou?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que não, porque ele tem dito na imprensa
que não é...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
é preciso esclarecer bem ao Deputado Chico Alencar, porque acho que ele ﬁcou em dúvida, como estou ainda.
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ficou claro agora?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ficou
claro que o senhor não aceita que a sua indicação tenha vindo do então Secretário-Geral do PT.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – E
que nunca tinha negado isso na empresa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E que
isso foi propalado lá e o senhor achava bom, porque
dava algum status político, digamos assim.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E a que
título o ex-Secretário do PT, que não tinha funções de
Governo, o procurou depois, dois meses depois já, é
claro, em 2003?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, não foi ele quem me procurou, fui eu que o
procurei. Na verdade, fomos ao encontro dele, eu e o
ex-Diretor Madureira também, que era um diretor da
Casa, quer dizer, exatamente por isso, dois ex-diretores.
Nós o procuramos para nos apresentarmos, falar do
nosso currículo. Quer dizer, a informação que tínhamos
na época era essa que todo mundo veiculava. Ele era
a pessoa que coordenava a distribuição dos cargos.
Então, por esse motivo nós o procuramos, nos apresentamos, falamos a nossa história.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Contatos pessoais?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Foi
um contato pessoal.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR –
Onde?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Aqui
em Brasília. O segundo contato foi em São Paulo, um
mês aproximadamente após a posse do ex-Presidente
João Henrique.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Aqui em
Brasília, na sede do partido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não foi na sede do partido.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim,
foi onde?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Foi
num restaurante.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Para conversar sobre a dinâmica da empresa, sua eﬁciência?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, para nos apresentarmos. Eu não o conhecia,
como disse, não o conhecia nem de foto, conhecia de
nome. Então, fomos nos apresentar, fomos eu e o exDiretor Maurício Madureira.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Permita-me, nobre Deputado, não quero prejudicar a sua
inquirição. V.Sa. comete algumas contradições. Perguntei sobre vários nomes, se o senhor tinha tido
qualquer tipo de contato ou de encontro inclusive em
restaurante, citei essa palavra. V.Sa. disse que não.
Agora V.Sa. disse que esteve no restaurante. Isso é
ruim para V.Sa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Se
não me engano, acho que poderíamos voltar para ouvir
o que disse, mas desde o começo disse, se não me
engano, que tive dois contatos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A primeira vez que de sua boca sai a palavra “restaurante”
foi agora.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
mas disse que tive – ninguém me perguntou sobre isso
– dois contatos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu
perguntei. Eu perguntei inclusive: em restaurante, em
qualquer lugar.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que eu disse? Sim, o Sr. Silvio Pereira, sim, duas vezes. Não foi o que eu disse, o Sr. Silvio Pereira duas
vezes?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Eduardo, quanto ao Deputado Roberto Jefferson, o senhor
aﬁrma que nunca se mencionou dentro da empresa
que ele teria indicado qualquer pessoa, inﬂuenciado
em qualquer indicação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Constava na diretoria que ele teria indicado o ex-Diretor Antônio Osório, da Administração.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim,
ao qual por sua vez o Sr. Maurício Marinho era subordinado?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É,
o Sr. Maurício Marinho era subordinado à Diretoria de
Administração.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A indicação do Sr. Maurício Marinho viria de outro Parlamentar
do PTB também, pelo que o senhor sabia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É,
mas isso eu ﬁquei sabendo depois.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E as
suas relações com o Sr. Maurício Marinho?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Eram muito poucas, porque ele era chefe de departamento de outra diretoria. Então, geralmente todos os
assuntos que eu teria que tratar eu tratava mais com
o ex-Diretor Antônio Osório, não tratava direto com o
chefe de departamento.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Como
é que o senhor recebeu essa notícia bomba da gravação do Sr. Maurício Marinho recebendo aqueles três
mil reais a título de antecipação de uma consultoria,
como ele diz?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
me encontrava em São Paulo naquela oportunidade.
Fiquei realmente estarrecido com aquela ﬁta. Acho
que os Correios estão sendo extremamente... injustiﬁcadamente, nesse processo todo, o nome dos Correios, uma empresa seriíssima, de uma competência...
Tenho 23 anos de empresa, nunca tinha ouvido falar...
Hoje, o que mais se fala na imprensa é que grassaria
a corrupção nos Correios. Hoje se associa o nome dos
Correios com corrupção. Nunca tinha visto isso lá dentro. Participei de alguns fóruns postais mundiais pelos
Correios. A respeitabilidade e a credibilidade que os
Correios têm aqui dentro é exatamente a mesma que
têm lá fora. São considerados um dos melhores correios do mundo. Então me preocupou muito, me chocou
muito. E, com tudo isso que está acontecendo, acho
que os Correios ainda vão gastar um bom tempo para
recuperar sua imagem.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
disse que sempre recebeu, nessa sua função de Diretor
de Tecnologia e Informática, muitos Parlamentares.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Alguns.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor se lembraria quais foram, quais eram os mais
constantes, os mais freqüentes?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu,
na verdade, recebi alguns, justamente por não ter essa
vinculação política...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Partidária.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
...partidária, comparativamente aos outros colegas
diretores e ao próprio Presidente, peguei e dei uma
olhada na minha agenda nos últimos doze meses.
O Presidente chegava a comentar conosco que, às
vezes, ele recebia quinze, vinte Parlamentares num
dia. Eu devo ter recebido menos de trinta em um ano.
E dos trinta... Não estou dizendo que são trinta Parlamentares, foram trinta audiências. Então, pode ser
mais de uma, duas ou três com o mesmo Parlamentar. Então, resumindo, talvez uns dez Parlamentares
em doze meses. Então, minha freqüência de receber
Parlamentares era muito pequena.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E entre
eles o Deputado Roberto Jefferson?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nunca recebi o Deputado Roberto Jefferson.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor não o conhece?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Não, eu o conheci, por exemplo, na posse do Diretor
Antônio Osório, ele estava lá. Nesses eventos assim,
em algumas oportunidades. Acho que uma oportunidade eu me lembro que ele esteve lá, uma ou duas
em alguma posse lá.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E normalmente nessas audiências com os Parlamentares
eram abordados que assuntos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Geralmente, eles iam encaminhar ou vinham acompanhados de alguns representantes, proprietários, diretores
de empresas, para apresentar alguns projetos de interesse, o que ela fazia, apresentar a própria empresa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ao longo
dos seus 23 anos de Correios – empresa que queremos defender também, pela sua importância no Brasil
–, ao longo de sua atuação nos Correios como servidor, especialmente nos vinte e dois anos em que o
senhor exerceu funções comissionadas, passou por
várias gestões. Creio que no início até da do Ministro
Antonio Carlos Magalhães. Será que começou nessa
época? Não me recordo.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Já,
já.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
nunca teve nenhuma notícia, nenhuma informação, não
se aproximou de nenhum caso – se aproximou tomando ciência – de corrupção, vício em licitação, propina,
demora ou não-aceitação de produtos já adquiridos
pelos Correios, mas que só seriam entregues se houvesse uma compensação para quem os recebesse?
Nenhum desvio desse tipo ao longo desses 23 anos?
O senhor nunca teve ciência? Tudo o que surgiu agora
é novidade absoluta para o senhor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Já
acompanhei, já presenciei – entendo isso como normal – grandes disputas entre alguns fornecedores. E
nessas disputas, quando um deles perde, aconteceram
fatos de cada um alegar que foi prejudicado e fazer algumas alusões. Todos esses casos que aconteceram
foram avaliados pelos respectivos órgãos de controle,
eventuais comissões de sindicância. Nada expressivo.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Indago isso
porque, além do interesse geral, esse senhor que já
foi citado aqui, o empresário, o Vilmar Martins, que é
da Gadotti Martins, que venceu uma licitação de fato
muito antiga, em 1992, para os Correios, de mais de
900 carrinhos de transportar correspondência, material, alega – creio, eu não vi a CPI ontem, mas creio
que foi isso que o Senador Suplicy abordou – que ele
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o procurou, o senhor teria determinado que a encomenda em Belo Horizonte fosse recebida, mas lá se
exigia que ele desse em dólar vinte por cento do valor
daquela nota. Depois ele o procurou, por intermediação do então Deputado José Carlos Coutinho, que é
do Rio de Janeiro, e o senhor falou que o material seria
recebido. Continua não sendo recebido. Esse Sr. Vilmar
teria procurado e dito que poderia até dar a propina
exigida, desde que fosse menos, porque senão não
teria nenhum lucro nisso; que o senhor disse que não,
que não se receberia material nenhum, ou eram aqueles vinte por cento, ou nada. O senhor não se recorda
desse diálogo, ou não foi nesses termos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
ligação que ele me fez depois de... Se é que ele esteve
comigo, porque tem um relatório meu, que foi apresentado lá, um relatório técnico, que simplesmente relata o
fato, diz que realmente a empresa entregou e os Correios pagaram com atraso. Então, ele cobrava os juros
do atraso e que o contrato não previa correção de juros.
Mas aí cita um parecer jurídico, que é até favorável a
ele, transcreve lá um trecho do parecer jurídico e dá à
diretoria 3 alternativas. Isso foi em 1996.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só um
detalhe. O senhor não se recorda dele tê-lo procurado com a presença desse Deputado, José Carlos
Coutinho?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, de forma alguma. Isso foi em 1996. De forma
alguma. Pode até ter acontecido, não me lembro. Diz
ele que procurou o ex-Presidente Gazaniga, que teria
me encaminhado para eu tratar desse assunto, tem
um relatório que ele foi apresentado lá. Agora, estranho que ele menciona lá que tinha um acordo com os
Correios, foi citado lá, tem até numa documentação
que foi entregue ontem, um acordo para receber, se
não me engano, acho que 200 mil. Esse acordo não
foi cumprido. Quer dizer, hoje foi perguntado aos Correios, os Correios estão tentando levantar esse processo de tantos anos atrás, e ele não apresentou que
acordo é esse. Quer dizer, se tem um acordo, tem um
aditivo, tem um contrato, alguma coisa assinada. E
como é que depois de, no mínimo, nove anos – se for
de 1996, nove anos; se for de 1992, treze anos – ele
não foi procurar seus direitos na Justiça, ou procurou
os ex-Presidentes, ou entrou com a carta-denúncia?
Muito estranho isso. No dia do meu depoimento na
CPMI, acontece um fato desse, depois de treze anos.
Muito estranho.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
ele então... Só para recuperar essas últimas conversas. Ele o procurou mais recentemente ou o senhor
que o procurou?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
A minha ex-secretária ligou-me e disse: “Tem um senhor aqui, da Gadotti Martins, Sr. Vilmar”.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Isso
quando?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso
três, quatro dias atrás, alguns dias atrás.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Que é
a secretária do atual Diretor de Tecnologia.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso.
Exatamente. O nome dela é Sandra. Ela me ligou e
disse: “Olha, tem um senhor aqui que está insistentemente querendo falar contigo, disse que quer falar
urgente com você e o telefone é esse”. E me deu um
telefone, o preﬁxo era 41. Aí retornei a ligação, ele me
disse: “Olha, você se lembra que eu estive com você lá
na época do ex-Presidente Gazaniga, aquele assunto
dos carrinhos que eu não recebi, ﬁcou uma parte, tinha
um acordo, tal e tal”. Eu falei: “Não me recordo disso,
não, há muitos anos não trabalho nessa área. Então, se
tem...” “Não, porque gostaria de retomar esse assunto,
gostaria de me encontrar contigo em Brasília”. Eu falei:
“Olha, eu estou de férias, não estou mais nessa área.
Se tem interesse, protocola o documento na empresa
requerendo, revendo o assunto, não me lembro desse
assunto”. Ele disse: “O.k., é isso que eu vou fazer”.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele não
fez nenhuma ameaça até de relatar isso que o Senador
Suplicy descreveu ontem, da exigência da propina para
o recebimento dos carrinhos em Belo Horizonte?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – De
forma alguma. A conversa foi essa que eu falei. Inclusive, eu sugeri ele a fazer, e ele falou: “É isso que eu vou
fazer”. E realmente protocolou um documento...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Foi uma
conversa amistosa, tranqüila.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
não chegou a entrar em nada daqueles detalhes que o
Senador Suplicy comentou ontem lá. E naquele documento também que foi apresentado, único documento
assinado por mim que foi apresentado, não fala nada
sobre isso. Quer dizer, então esse assunto já era para
vir lá de trás, já devia ter denúncia, já devia ter uma
série de coisas lá de trás. Um relatório técnico que
relata o assunto a pedido do Presidente dá três alternativas de solução.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então,
quer dizer, na verdade, por que o senhor achou estranho esse telefonema dele, essa procura dele agora?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Uma pessoa para tratar de um assunto nove anos ou
treze anos depois de um assunto, e me procurar na
véspera do meu depoimento na CPMI para tratar de
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um assunto que não é da minha área, porque ele passou esse tempo todo sem procurar ninguém lá dentro,
não apresentou nenhum documento recente que ele
tenha procurado querer correr atrás dos seus direitos
lá dentro e chega na hora, assim, no ﬁnal, no encerramento, faz uma leitura, aquela leitura que foi feita lá, e
sem eu nem saber que assunto era aquele.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas o
senhor se recorda, apesar do tempo, dessa compra
dos carrinhos para correspondência, do não-recebimento por algumas delegacias regionais dos Correios
dessa encomenda.O SR. EDUARDO MEDEIROS DE
MORAIS – Sinceramente, depois de treze anos... Os
Correios compram no Brasil inteiro. Em 5.560 Municípios estão os Correios. Fazemos centenas de licitações
por ano. Depois de treze anos, sinceramente, não me
lembrava desse assunto.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mesmo
do seu parecer como consultor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, de forma alguma. Tanto que me perguntaram:
“Essa assinatura é sua?” Disse: “É”. A assinatura era
minha, sim, mas num relatório que não tinha nada a
ver com o que foi relatado lá.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Tinha
a ver com a concorrência vencida...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ...a produção do material e o não-pagamento de parte.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não-pagamento, não. Pelo que está lá naquele relatório,
não fala nem de não-pagamento. Está dizendo que foi
pago em atraso. Então, ele cobrava a correção. Inclusive, o parecer dizia o seguinte... Tinha um trecho do
parecer jurídico que era até favorável à eventualidade
de uma decisão de se pagar correção monetária do
valor pago em atraso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A orientação que o senhor deu ao S. Vilmar foi que...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Que
protocolasse.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ...reiterasse a cobrança dos juros devidos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso.
Junto às instâncias lá na empresa. Disse, inclusive,
que eu estava de férias.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por ﬁm,
Sr. Eduardo, o senhor retirou lá do seu escritório, da
sua dependência onde trabalhava nos Correios, algum
material, desde que surgiu o seu nome como um dos
que ocupava uma diretoria, para usar os termos da
imprensa, loteada?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Os
materiais que eu retirei são esses materiais atinentes
a todos esses processos que foram citados, cópias
dos processos, que eu estou me valendo deles para
prestar as informações nas Comissões de Inquérito.
Só aproveitando, uma outra informação...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Só
um instante. O senhor pegou a cópia dos documentos
ou pegou o documento?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, cópia dos documentos, especiﬁcamente referentes
aos processos mencionados. Por exemplo, documentos pessoais, agenda minha, por exemplo, está no Ministério Público. Foi pedido, está no Ministério Público.
Agenda da secretária está no Ministério Público. Então,
nenhum documento pessoal meu foi retirado de lá. Só
para esclarecer também, uma outra coisa que me pareceu estranha é que me disseram que – parece que
aconteceu, eu não estava no plenário, ontem, lá – o
Senador teria dito que eu estaria saindo de Brasília,
que estive na sede dos Correios, num Escort vermelho. Não sei se ouviram essa informação lá. Eu passei
o dia inteiro na Comissão, aqui no Senado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ontem?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Ontem.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas, ontem ou anteontem... Eu tive essa informação também,
posso precisá-la aqui. O senhor, então, assegura, que
jamais retirou nada, além de cópias de documentos,
lá dos Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – De qualquer departamento dos Correios, em qualquer ponto
do País?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. O que eu estou tendo é cópia de documento
referente a esse processo, para eu ter as informações
apenas.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Porque
há pessoas que disseram – recebi esse relato – que o
senhor teria, não sei se ontem ou anteontem...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Disseram-me que ontem eu teria estado na sede dos
Correios e tirado computador, alguma coisa assim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Umas
torres...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Passei o dia inteiro aqui dentro do Senado Federal.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
mas ontem ou anteontem, às 13h45, o senhor falou
um carro aí, não sei...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Falaram Escort.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Um
Kadett vermelho.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Pois
é, a história... brincadeira.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Com a
ajuda de dois ou três funcionários dos próprios Correios, o senhor estaria saindo com as CPUs, as torres
de computadores, onde se armazena...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Pois
é. Isso é uma coisa simples de checar se fosse o caso
de checar. Os Correios têm controle do que entra e do
que sai lá de dentro, dos computadores. Tem controle
da entrada e da saída de todos os funcionários que
estão lá. História sem pé nem cabeça. Passei o dia
inteiro aqui dentro do Senado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor
nega peremptoriamente... Um Kadett vermelho.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – E
o meu carro não é vermelho.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
mas a gente não anda só no nosso próprio carro. Não
estou perguntando a cor do seu carro. Então, o senhor...
Está bem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem a palavra a Sra. Deputada Ann Pontes.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Relator, nobre Deputada,
nobres Deputados, Sr. Eduardo, vou iniciar as minhas
perguntas me reportando ao depoimento do Deputado
Roberto Jefferson. E eu vou abrir aspas, porque ele
coloca o seguinte: “Não consegui compreender ainda
porque o zeloso Ministério Público, a zelosa Polícia
Federal, a zelosa Corregedoria da União não investigaram a Diretoria de Informática. E ﬁz questão de dar
a ﬁta dos arapongas da ABIN – Agência Brasileira de
Informações – a todos os Parlamentares desta Casa.
Reproduzi seiscentas cópias. Quem assistiu percebeu:
60% do depoimento do Sr. Maurício Marinho aponta lá
para a diretoria do Sr. Silvio Pereira, Secretário-Geral
do PT. Lá, para o Sr. Eduardo. Não entendi por que não
pesquisaram a Novadata ainda”. Fecho as aspas. Eu
pergunto a V.Sa... E acabei, tal qual o nosso Relator,
em dúvida, porque a manchete de hoje do jornal Folha
de S.Paulo coloca: “Ex-diretor admite ter sido indicado
por Silvinho”.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
li a reportagem.A SRA. DEPUTADA ANN PONTES
– Então, é a primeira pergunta, só para que ﬁque re-
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gistrado, para que não pairem dúvidas. V.Sa. conﬁrma
que na CPMI dos Correios teria aﬁrmado que teria sido
indicado pelo então Secretário-Geral do PT, Sr. Silvio
Pereira, para a Diretoria de Tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conﬁrmo que não disse isso.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – O.k. Então
vamos lá. Por que comentava-se no local de trabalho
de V.Sa. que o senhor teria sido indicado pelo Sr. Silvio Pereira?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Como eu mencionei aqui, eu tive dois contatos com
ele. Tenho uma série de conhecidos, de amigos que
são do Partido dos Trabalhadores. Tenho amigos que
são ex-sindicalistas e que são dirigentes hoje da empresa. Não conheço exatamente o que prevaleceu na
minha indicação. Acredito eu que foi pelo meu currículo. Tinha conhecimento de dois outros colegas da
diretoria de tecnologia que, na oportunidade, também
– não politicamente – tecnicamente, pelos seus currículos, estavam pleiteando, porque, como eu disse
aqui, na empresa, sempre tivemos variando de um a
quatro diretores próprios do quadro da empresa, sem
vinculação político-partidária. Então, tínhamos mais
dois outros colegas. Então, no meu entendimento,
prevaleceu o meu currículo técnico. Agora, se através
de algum contato, de algum conhecido meu político,
através de... Eu não sei o que prevaleceu nisso, se foi
simplesmente a indicação... o meu currículo técnico.
Acredito eu que foi o currículo técnico, mas acho que
isso, com certeza, ele teria todas as condições de explicar o seguinte: o que prevaleceu naquele momento, que eu não participei, na escolha de cada um dos
componentes da diretoria.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
colega, peço licença.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Pois não,
Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dr. Eduardo, nós sabemos que antes da nomeação de qualquer
pessoa para um cargo de diretoria de uma empresa
estatal, e creio que seja neste Governo e em qualquer
Governo, mas necessariamente neste Governo, a vida,
a história, o currículo do cidadão, homem ou mulher,
é investigado ou investigada. O seu currículo, tudo,
até as suas relações políticas. Se o senhor fosse de
extrema direita, creio que nunca assumiria a diretoria
da empresa, falando assim em tese, hipoteticamente.
Então, é com base nessa análise, seguramente, e o
senhor está se louvando nisso, que o senhor foi nomeado. Agora, por que, dois meses depois, o senhor
vai com o seu colega Madureira, se reunir com o Sr.
Silvio Pereira, para levar o seu currículo, que o senhor
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declarou aqui, há meia hora atrás ou pouco antes do
que isso? Por que razão o senhor e o seu colega Madureira foram levar ao Sr. Silvio Pereira o seu currículo?
Por quê? Explique.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
gostaria, talvez, de me retiﬁcar, se eu dei esse entendimento de que eu fui levar o meu currículo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor disse textualmente aqui, textualmente.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Então, se eu disse isso, gostaria de me retiﬁcar. Se eu disse
isso, o que aconteceu, naquele encontro, eu fui...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se eu
me calasse, eu preservaria a sua contradição em desfavor do senhor.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Agradeço.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
é preciso ter cuidado para evitar que o senhor esteja
cometendo sucessivas contradições.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Agradeço. O que aconteceu naquele encontro, eu não
levei nenhum papel, não entreguei nenhum documento
que a gente chama de currículo. Na verdade, o que
aconteceu naquele encontro, o que eu disse, eu discorri sobre o meu passado, o meu histórico dentro da
empresa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
por que o senhor tinha de prestar satisfação a ele?
Por quê?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, eu não tinha de prestar satisfações a ele.
Constava que ele seria a pessoa, uma das pessoas
que trabalharam na composição, na escolha dos cargos das diretorias das estatais, nos cargos do Governo. Então, eu e o ex-Diretor Madureira fomos até ele,
até de repente, para tentar estabelecer um canal, um
vínculo, um contato, que nós não tínhamos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
estabelecer um vínculo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Que
não foi estabelecido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vínculo
signiﬁca compromisso. Eu acho que, no mínimo, ele
quis um compromisso do senhor.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, me pareceu o contrário. No mínimo, eu devo ter
pleiteado algum vínculo com ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ou
vice-versa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Porque quem o procurou fui eu.
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A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Eduardo, então, V.Sa. conﬁrma que, assumida a Direção de
Tecnologia, V.Sa. manteve ou mantinha algum grau de
relacionamento com o Sr. Silvio Pereira?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Perfeito. O grau de relacionamento que eu tive com o Sr.
Silvio Pereira nesse período, foram, como eu já mencionei aqui, dois encontros pessoais. E, pelo que eu
me lembre, um telefonema no dia da publicação da
revista Veja.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Quem o
teria indicado efetivamente?O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu vou ter que repetir novamente
tudo que eu disse aqui.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Objetivamente, por gentileza.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Perfeito. O nosso Deputado Relator já mencionou.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O currículo dele.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
meu currículo.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Não, eu
falo assim, a pessoa que teria indicado ao dizer: “Olha,
o Eduardo tem uma larga experiência aqui nos Correios”. Eu quero saber quem foi a pessoa que lembrou
de V.Sa., quem indicou o nome de V.Sa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Quem?
A pessoa, não o papel, mas a pessoa que lembrou o
nome de V.Sa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Está
certo. Como foi mencionado aqui, por exemplo, eu tive,
através dos meus 23 anos de empresa, pelos cargos
que eu passei, pelo conhecimento, pelas amizades
que eu tenho, eu tenho amizades, pessoas que trabalharam por isso, várias pessoas, que são dirigentes
dos Correios nos Estados, que são vinculadas ao PT,
que não são vinculadas ao PT, que são vinculadas à
associação dos empregados. Quer dizer, então, por
isso que eu estou dizendo, por isso que eu disse que
o Sr. Silvio Pereira poderia dizer assim: “Olha, o que
pesou para mim foi só o currículo; ou então, não, foi a
indicação da associação dos empregados; ou, então,
não, foi a associação de alguém”. Ele que poderia dizer isso. Na minha opinião, foi o meu currículo. Agora
o que pesou nesse cenário todo, eu acho que ele é a
pessoa ideal para dizer.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então,
nesses encontros que V.Sa. manteve com o Sr. Silvio
Pereira, nunca chegou a perguntar verbalmente: quem
teria indicado.
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não, não.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Não? Está
certo.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele,
inclusive, nesse encontro, destacou, ressaltou exatamente o meu currículo, o conhecimento que ele tinha
do meu currículo quando passou por ele.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – O.k. Voltando aqui ao depoimento do Deputado Roberto Jefferson.
Por que haveria necessidade de pesquisa na Novadata,
segundo o Deputado Roberto Jefferson?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Pesquisa na Novadata?
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – É, eu li o
trecho.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, é o seguinte: eu vou tentar exempliﬁcar um
fato para saber se, de repente, foi o... Sei lá, vamos
falar dessa licitação que o Marinho comentou que estaria dirigida para a Novadata e que só entraram três,
e a Novadata teria acertado, tal e tal, essa licitação.
Entraram sete empresas, todos os grandes fabricantes
de computadores do País. Ela não aconteceu... Eram
seis itens, cinco itens não aconteceram por causa daquilo que eu mencionei, o problema do preço de referência, aquela divergência que eu mencionei. Então...
E o Marinho diz lá na ﬁta: “Foram duas empresas”. Foram sete empresas que entraram. Fizemos a segunda
licitação, já com preço original de pesquisa feita pelo
DECAM, aquele preço original que não foi considerado
pelo comitê. Feita a segunda, tivemos seis empresas
disputando, todos os grandes fabricantes. O preço caiu
34% na disputa. A Novadata ganhou um item desses
cinco itens. Então, essa é a informação que tenho sobre esse processo.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – O.k. Então,
retornando aqui no depoimento do Deputado, em que
ele coloca que sessenta por cento do depoimento do
Sr. Marinho aponta lá para a diretoria de V.Sa. Por que
o Sr. Marinho, na ﬁta gravada, aponta, faz referência
especíﬁca à diretoria de V.Sa., da qual fazia parte?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Perfeito. Pelo que me pareceu, o entendimento que eu tive
da ﬁta, realmente boa parte dela falava em tecnologia.
Mas, pelo que eu ouvi dos depoimentos, das pessoas
que ﬁzeram a gravação, do próprio Arthur Washeck,
ou do sócio dele lá, o Antônio, foi uma estratégia. Eles
não tinham pedido para falar de tecnologia, foi uma estratégia. Segundo eles, foi uma estratégia da pessoa
que foi contratada para fazer a gravação, e escolheram
o tema tecnologia. Então, eles perguntavam sobre tecnologia, sobre tecnologia, sobre tecnologia.
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A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então, ele
teria sido induzido a falar sobre tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Foi
o entendimento que eu tive da gravação da ﬁta e pelos
depoimentos que eu já ouvi até agora.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Certo.
Aqui, ainda no depoimento do Deputado Roberto Jefferson, em resposta inclusive à Deputada Ângela, ele
fala assim: (abre aspas) “Não é, Deputada? Eu não
quis ferir. Para evitar um confronto entre o PT e o PTB
naquela hora, eu não disse que o diretor que estavam
colocando na revista era o virtual. Botavam ali o Ezequiel, virtual Diretor de Informática. Fernando Bezerra
é o virtual padrinho. Eu não disse ‘é o Silvinho Pereira
e o Eduardo’. Não quis fazer, omiti isso. Para que vou
botar fogo naquela hora, quando havia esperança de
uma solução negociada melhor?” (fecha aspas). V.Sa.
conheceu ou conhece o Sr. Ezequiel?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. Eu tomei conhecimento da foto dele através
dessa publicação da revista. Tinha ouvido falar antes,
porque realmente tinha essa informação de que ele
viria e tal. O próprio Presidente dos Correios, o então
Presidente, tinha comentado sobre isso comigo. Então,
a informação dele. Não o conhecia nem pessoalmente
nem de foto. Por foto, foi através da revista.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Quando
V.Sa. assumiu a diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Em
janeiro de 2003.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – E por que
a revista coloca não o nome de V.Sa.? Coloca um outro nome.O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
– Olha, desconheço. Talvez o próprio repórter que fez
a matéria... Desconheço.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Mas V.Sa.
procurou a revista para prestar esclarecimento da informação errada que estava dando ao público, já que,
efetivamente, era V.Sa. que estava na diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
procurei porque, na verdade, me pareceu uma informação errada. A revista colocava a pessoa que estaria
assumindo. Ele não colocou como o Diretor de Tecnologia. Então, a informação, para mim, estava correta.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então, já
havia a previsão de que V.Sa. iria sair da diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim, já havia. Eu já tinha sido comunicado inclusive
pelo ex-Presidente.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Mas, pelo
que se lê na revista, não faz essa observação. Quem
lê, quem não conhece entenderia que era este Sr. Ezequiel que estaria na diretoria. É isso?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Pelo
que me constava, ele seria o diretor. E eu tinha sido
comunicado pelo ex-Presidente que estaria saindo. A
informação bate.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Mas essa
informação ﬁcou entre o órgão, não chegou a ser do
conhecimento público?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, tinha, já vinha sendo veiculado na imprensa a
eventual designação do Ezequiel. Tinham várias notas
em alguns jornais, colunas e tal. Sim, já tinha saído.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então, ﬁca
fácil encontrarmos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim, ﬁca.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Está certo.
V.Sa. conhece o Sr. Marcos Valério?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – E o Sr.
Delúbio Soares?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conheço.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – De
onde?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
pessoalmente. Conheço de jornal, de notícias.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Mas houve
algum encontro?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Encontro pessoal com ele, tipo eu tive com o Silvio
Pereira, pessoal com o Sr. Delúbio, não.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Certo.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então
o senhor conhece o Sr. Marcos Valério.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Ah, conheço, sim, perfeito, pela imprensa.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Eu ia voltar a isso. O senhor só conhece o Sr. Marcos Valério
da imprensa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Da
imprensa.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Nunca
teve um contato pessoal, nenhuma reunião, nem em
restaurante?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nem pessoal, nem telefônico, nem em reunião.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A diretoria
de V.Sa. tinha algum contrato com uma das empresas
do Sr. Marcos Valério?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
tinha conhecimento.
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A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – V.Sa. tem
conhecimento de pagamento aqui na Câmara do mensalão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
tenho conhecimento.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – V.Sa. teria alguma informação a dar a este Conselho sobre o
envolvimento de Deputados como Pedro Henry, Pedro
Corrêa, Carlos Rodrigues e Valdemar Costa Neto com
o mensalão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não teria.
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marquezelli) – Com a palavra o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho aqui algumas perguntas a fazer ao depoente, Dr.
Eduardo Medeiros de Morais. A primeira é a seguinte:
qual é o tamanho do orçamento da Diretoria de Tecnologia, que foi ocupada por V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
vou colocar em grandes números porque ontem, na
CPMI, eu trouxe o dado correto. Hoje, não tenho essa
informação. Mas vou falar em grandes números aqui.
Em 2003, aproximadamente 260, 280 milhões. Isso
incluindo investimento e custeio. Isso num orçamento
para atender aos Correios no Brasil inteiro. Em 2004,
trezentos e alguma coisa, acima de 300 milhões. Não
tenho o valor preciso. E até maio, que era a informação
que trouxe ontem, aproximadamente 180, 190 milhões,
alguma coisa assim. Não tenho dados precisos.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Perfeito. Como toda a imprensa noticiou, já
havia um substituto previsto para o seu cargo, o Sr.
Ezequiel, indicado pelo Senador Fernando Bezerra.
No entanto, a sua manutenção no cargo – não estou
dizendo a sua indicação para o cargo – prevaleceu. A
quem pode ser atribuída a sua manutenção? Quem é
o padrinho da sua manutenção no cargo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
atribuo a não-substituição, que já tinha sido me comunicada pelo ex-Presidente, à divulgação daquela ﬁta
de vídeo gravada.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Nas resenhas dos jornais de hoje está que
V.Sa. havia, no depoimento que deu ontem, negado ter
ocupado o cargo por indicação, mas, ao ﬁnal, admitiu
ter sido apadrinhado pelo Sr. Silvio Pereira Medeiros.
Qual é a sua versão de hoje?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Para quem viu meu depoimento ontem, eu não ﬁz
essa aﬁrmação. O que aﬁrmei lá é tudo que estou repetindo aqui hoje.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Perfeito.O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Pois não, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Sr. Presidente, todos os Deputados ﬁcam falando
sobre esse mesmo assunto. Como ele é testemunha
do Deputado Roberto Jefferson, que o arrolou como
testemunha, temos que explorar tudo o que ele tem
para falar. Acredito que seja este o interesse de todos
aqui, saber a verdade, porque ele é testemunha do
Deputado Roberto Jefferson.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Testemunha de defesa. Como funcionava
a elaboração dos editais de licitação na sua Diretoria
de Tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
Diretoria de Tecnologia não fazia editais de licitação.
Ela fazia especiﬁcações técnicas de equipamentos
referentes à área de tecnologia e encaminhava essa
especiﬁcação para a área de administração, que processava as licitações.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Até onde ia a elaboração pelas outras
diretorias? Havia alguma outra diretoria que, antes de
encaminhar o edital à Administração, também trabalhava nesses parâmetros aos quais V.Sa. se referiu?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
no caso da tecnologia, a especiﬁcação que falo, por
exemplo, de computadores. Agora, se fosse um projeto
da área de recursos humanos, por exemplo, aquele caso
dos remédios, se fosse um projeto da área comercial,
a Diretoria Comercial. Ou seja, as diretorias faziam as
suas demandas de qualquer contratação de qualquer
objeto e encaminhavam para a área de administração
para formatar o processo, o edital.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – O Sr. Marinho aﬁrmou que cada diretoria
fazia seus próprios editais e que a Diretoria de Administração apenas conduzia a execução do contrato. O
Sr. Marinho equivocou-se?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que sim, porque, na verdade, não era o departamento do Sr. Marinho que fazia o edital. Nisso
aí, ele estava correto. Ele fazia o termo de referência.
Quem fazia o edital era a Comissão de Licitação, que
é dentro da área de administração. Não necessariamente era o departamento dele.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Não foi isso que eu disse. Eu disse
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que ele aﬁrmou cada diretoria. Não é o departamento
dele. Disse cada diretoria. V.Sa. era um diretor. V.Sa.
presidia uma diretoria. V.Sa. nunca preparou um edital,
mas V.Sa. preparava os termos de referência?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, os termos de referência, inclusive de equipamentos da área de tecnologia, eram feitos pelo Sr. Marinho.
Deixa eu tentar estabelecer o ﬂuxo aqui rapidamente.
Por exemplo: kits de Banco Postal, que falamos aqui,
essa licitação que ia acontecer, tal e tal, e que não
aconteceu. A Diretoria Comercial, que é a responsável
por identiﬁcar as demandas nas nossas agências no
Brasil inteiro, a Diretoria Comercial nos encomendou,
nos solicita: preciso de “x” equipamentos para atender ao projeto Banco Postal. A área de tecnologia faz
o quê? A especiﬁcação técnica dos equipamentos,
manda para o Sr. Maurício Marinho. Ele faz o termo
de referência dessa licitação dos equipamentos do kit
Banco Postal, faz a pesquisa de mercado, manda para
aquele comitê, que é a aprovação das compras estratégicas, o Presidente autoriza a abertura do processo
licitatório, volta para o departamento do Sr. Marinho,
faz o termo de referência, encaminha para a Comissão
de Licitação, que faz o edital – Comissão de Licitação
dentro da área de administração –, manda para o Departamento Jurídico, que analisa e homologa o edital,
volta para a Comissão e processa a licitação.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Ou seja, as diretorias trabalham em
consonância entre si.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
esse ﬂuxo percorre várias áreas: área jurídica, área
administrativa, área técnica. O ﬂuxo de um processo
de contratação permeia várias áreas.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – V.Sa. foi chamado algumas vezes para
discutir termos de contratos de outras diretorias, por
exemplo, para ﬁxar termos das licitações de transporte
aéreo ou de publicidade?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, de forma alguma.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Nunca?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nunca.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Nem com os diretores para deﬁnir os
termos dos contratos de informática?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, de forma alguma.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – E V.Sa. acompanhou a ﬁxação das
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cláusulas licitatórias para os contratos do Correio Híbrido Postal?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, sim. Como mencionei aqui, antes de ser diretor, lá em 2001, 2002, quando esse projeto começou,
tínhamos três grupos. Eu fazia parte de um dos grupos.
Então, não participei do grupo que fez toda a especiﬁcação técnica. Eu participei do grupo que elaborou o
edital de licitação, as regras do edital, não a especiﬁcação técnica. Então, isso, sim, lá por 2001, 2002.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – E alguma cláusula chegou a ser contestada
por limitar participação de empresas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
me recordo. Agora, é um processo antigo. Eu não me
recordo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Os Correios utilizavam a designação,
como muitas empresas fazem, de uma pessoa para
tratar com cada empresa, numa espécie assim de personiﬁcação, de fulanizar o atendimento? Vamos supor,
a IBM, algum técnico lá da sua divisão era designado
para dar um atendimento mais qualiﬁcado para cada
uma dessas empresas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Nunca fez isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que está inclusive registrado nos contratos, e, atendendo ao que prevê a legislação, temos um gestor
operacional de cada contrato.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Gestor operacional?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Gestor operacional. Então, nós podemos ter um contrato, por exemplo, com a IBM. Então, é designado
um empregado, um gestor operacional. Tem um outro
contrato com a própria IBM. Pode ser outro gestor
operacional.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Perfeito. Com a Novadata, quem era o
gestor operacional? Ou há vários?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Vários. Na verdade, é o seguinte: aquele contrato que
foi mencionado com a Novadata na verdade era um
consórcio que foi feito em 2002, em que eu mencionei
que ela ganhou 60 milhões. Isso eu não me lembro,
porque é um projeto que não é da área de tecnologia. Então, deve ser algum gestor da área comercial
e ﬁnanceira, que era um projeto das duas diretorias.
Não sei qual é o empregado que foi designado. A Novadata, ela ganhou, como eu mencionei, 10 milhões
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em 2003, e 5 milhões. Quer dizer, então, 2 processos.
Não sei exatamente quem é o funcionário especíﬁco
que foi designado. Tenho certeza de que tem, porque
a lei prevê, e nos contratos tem. Agora, não sei o nome
do funcionário.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Da sua diretoria, nenhum funcionário
foi designado para ser gestor operacional?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Nós
temos 2 gestores. O administrativo é alguém lá do departamento do Sr. Marinho. Então, algum funcionário
dele é o gestor administrativo, e o outro é o gestor
operacional. Qual é a diferença dos 2? O gestor operacional, por exemplo, ele ﬁscaliza a execução do objeto do contrato. Tinha que entregar, por exemplo, os
computadores em 10 dias, e entregou em 20. O gestor
operacional comunica ao administrativo, que é quem
gere administrativamente o contrato, que aplica as penalidades e faz as comunicações administrativas.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Perfeito. Se fosse um contrato da sua área,
da Diretoria de Tecnologia, uma licitação conduzida
pela sua diretoria, quem teria que nomear um gestor
teria que ser V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
necessariamente. Não passava por mim. Isso era indicado pelo chefe do departamento mesmo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Mas a sua diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim.
Se é um contrato da minha diretoria, necessariamente tinha que ser um empregado da minha diretoria o
gestor operacional.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – No caso da Novadata, V.Sa. recorda-se de
algum gestor indicado da sua diretoria para gerir contratos da Novadata?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Foi o que eu mencionei: não me recordo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Não houve?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, deve ter havido. Eu mencionei aqui duas contratações que ela ganhou. Com certeza tem. Não me
recordo o nome.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Na gravação, o Sr. Maurício Marinho
aﬁrma que a Novadata é a principal fornecedora de
tecnologia para os Correios – V.Sa. já contestou com
números – e que freqüentemente acertava os contratos.
Queria que V.Sa. nos decodiﬁcasse esses termos para
que entendêssemos o que ele queria dizer com isto:
“Freqüentemente acertava os contratos, mas às vezes
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se esquecia de fechar a coisa embaixo, ou seja, fechar
com os operadores das comissões de licitação.” O que
V.Sa. entende por acertar os contratos na cúpula e
deixar de fechar a coisa embaixo com os operadores
das comissões de licitação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Quando ele mencionou isso na ﬁta, ele estava se referindo àquela licitação que eu mencionei agora há
pouco, de aquisição de computadores, que tiveram...
que... apareceram, segundo ele, na gravação, duas
empresas; aí combinaram entre si, e revogou-se a
licitação. A área de tecnologia aumentou o valor estimado. Ele menciona, se eu não me engano, lá, 3 para
6 mil reais, alguma coisa assim. Como eu mencionei
no ﬂuxo aqui, a área de tecnologia não faz pesquisa
de mercado. Aquela pesquisa de mercado foi feita pelo
DECAN. É correta a pesquisa de mercado feita pelo
DECAN. Participaram, ele diz, duas ou três empresas,
se eu não me engano, e participaram 7 empresas, todos
os grandes fabricantes de computadores. A Novadata
ganhou um item dessa segunda licitação. Foi revogada a primeira, e da segunda licitação ela ganhou um
item, numa licitação que, de 50 e poucos milhões, fechou em 30 e alguma coisa, e ela ganhou um item, se
eu não me engano de 2 milhões, alguma coisa assim.
Então, o que eu aﬁrmei aqui, aﬁrmei ontem e trouxe
como dado, é que ela praticamente ganhou 13% do
que ela disputou nos Correios. Acredito eu que tenha
sido veiculado este nome Novadata só em função de,
talvez, uma eventual ligação do dono da Novadata,
Mauro Dutra, que se cita, com o Presidente da República. Muito pelo contrário, dentro dessa gestão eles
ganharam muito pouco dentro dos Correios.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – No caso de aquisições sem licitação,
havia a publicação prévia no Diário Oﬁcial da intenção
de adquirir esse equipamento sem licitação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Não se publicava no Diário Oﬁcial?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
se publicava no Diário Oﬁcial. Segundo o entendimento
dos Correios, isso... Eu estou falando de alguma coisa da área administrativa, de que eu não tenho muito
conhecimento. Aliás, até tenho algum conhecimento,
mas não sou a pessoa adequada para falar, porque eu
era Diretor de Tecnologia. Mas a lei não exige que se
publique no Diário Oﬁcial a intenção de se fazer uma
contratação emergencial. Então, por exemplo, são situações muito especiais, muito raras, em que se faz uma
contratação emergencial. E uma bastante polêmica foi
aquela que eu mencionei aqui hoje. Ontem foi muito
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explorado isso, lá na CPMI: contratação emergencial
de 500 impressoras. Nós revogamos uma licitação e
ﬁzemos uma contratação emergencial. O que foi feito
naquele processo, especiﬁcamente com relação a esse
questionamento? Foi revogada uma licitação; explicamos lá os motivos; foi feita uma contratação emergencial
em função de um pedido da Diretoria Comercial, colocando a preocupação dela com relação à revogação
da licitação, os contratos comerciais já fechados com
empresas de vários Estados, empresas de energia e
de água, e dizendo o seguinte: da necessidade de uma
contratação para atender àqueles contratos.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Isso tudo que V.Sa. acaba de aﬁrmar, dentro
de um processo interno, sem a publicidade?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, o que acontece dentro de qualquer processo de
contratação emergencial é convidar. É parecido com o
contrato de convite. Tem as modalidades: convite, tomada de preço e concorrência. O que é um convite? A
gente convida uma série de empresas. Não publica no
Diário Oﬁcial. Tomada de preço, sim; concorrência, sim.
No caso especiﬁcamente de contratação emergencial,
são convidadas várias empresas e elas apresentam
as propostas. A menor proposta apresentada é contratada. Nesse caso, especiﬁcamente, que eu estou
mencionando, foi questionado às empresas. O menor
preço da contratação emergencial foi 5% inferior da
licitação revogada.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – É, mas são coisas completamente diferentes.
Contratar com carta-convite é uma licitação. A Deputada
Ângela Guadagnin, que foi Prefeita, colocou com muita
clareza: há diversas modalidades de licitação, em função do valor. Tanto que ela o perquiriu quanto ao valor
da aquisição das 500 impressoras com muita propriedade, para saber se o valor pretendido se encaixava
na carta-convite. Mas o que está dito aqui é que a sua
diretoria contratou sem licitação. Sem licitação é outra
coisa. Não entra nesse caso de carta-convite, nem de
publicação chamando as empresas. Sem licitação é
uma inexigibilidade de licitar, e exige a publicidade. A
Lei 8.666 é clara: é preciso publicar no Diário Oﬁcial.
O requisito mais importante de todos é que se dê publicidade da intenção de contratar sem licitação. Quem
decidia se publicava no Diário Oﬁcial ou não era a sua
diretoria ou era a Diretoria de Administração?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – No
entendimento meu e da empresa – e isto eu não estou
falando apenas desse processo –, no entendimento
nosso da legislação, a Lei 8.666 exige a publicação
posterior de uma contratação emergencial. Esse processo foi analisado pela Controladoria-Geral da União,
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que fez uma série de questionamentos. Eu esclareci
aqui hoje que ela, já, em função dos nossos esclarecimentos, ela entendeu como correta essa contratação,
e nos próprios itens que ela questionou, em nenhum
deles ela questionou o fato de não ter sido publicada
previamente a intenção.
O SR DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Um
momentinho, Deputado. Eu creio que ouvi uma informação de que existia um estoque de equipamentos.
É verdade?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que aconteceu foi o seguinte: nós adquirimos 500
impressoras emergenciais. O objeto da contratação
original, que foi revogada, era de 4 mil. Adquirimos
500. Dessas 500, tinham exatamente a deﬁnição no
processo de quantas para cada um daqueles 4 contratos que eu mencionei, e nós estávamos com o
quinto contrato, que compunha o processo que era
da CEPISA, do Piauí. A Diretoria Comercial, que nos
solicitou, ela identiﬁcou... identiﬁcou, não; mencionou
que estávamos na iminência de fechar o contrato por
decisão judicial no Piauí. Esses equipamentos, essas impressoras são importadas. Então foi feita essa
contratação, considerando inclusive a iminência do
fechamento do contrato da CEPISA. Não aconteceu
o fechamento do contrato da CEPISA, mas em seguida foram fechados 2 outros contratos, no Rio Grande
do Sul e em Bauru. Então, essas impressoras, 220,
foram remanejadas para atender a esses 2 contratos.
Sobraram 35 impressoras daquelas 220 que estavam
previstas para a CEPISA, e posteriormente elas foram
encaminhadas e redistribuídas.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – As 220
eram estoque?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, as 220 estavam previstas, destinadas para a CEPISA, no Piauí, contrato esse que não foi fechado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
mas já eram existentes na empresa ou não?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, elas compunham essas 500 impressoras.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Na seqüência, as últimas indagações. Os
Correios têm um contrato no valor de 106 milhões de
reais com a empresa americana HP, relacionado com
a alocação de equipamentos de informática. Como
funciona a gestão desse contrato?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Esse é uma licitação que foi feita para aquisição dos
nossos – como a gente chama – servidores, nossos
grandes computadores, que compõem nossos 2 centros
corporativos de dados, que funcionam um em Brasília
e outro em São Paulo. Tínhamos um contrato anterior
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de locação de equipamentos com a IBM, de 4 anos
de locação, que estava vencendo. Então, foi feita uma
licitação para aquisição dos equipamentos para substituir esses equipamentos da IBM. Foi feito um pregão.
Começou 9h da manhã e acabou 1h30min da madrugada. Tivemos 120, 130 lances. Um pregão estimado,
se não me engano – isso tem uns 2 anos, mais ou menos –, em 140 milhões, foi fechado em 106 milhões.
Economizamos mais de 30 milhões nesse pregão, e foi
vencido por essa empresa. A gestão operacional, como
mencionei, de todos os contratos da área de tecnologia
é feita pela área de tecnologia. Esse especiﬁcamente
é feito por um departamento, que é justamente o departamento não da rede corporativa, o departamento
que tem a gestão dessas duas, DEPROD. Lembrei-me
do nome: Departamento de Produção.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Ou seja, há um gestor operacional que faz
parte dos quadros da sua diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Perfeito.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – V.Sa. conhece o gestor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conheço o chefe de departamento, mas não acredito,
não tenho informação de quem é o gestor operacional.
Geralmente é um funcionário do departamento em si.
Não sei quem é.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Há alguma ligação entre esta HP americana
e a empresa HHP, que possui também grandes contratos com os Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nenhuma ligação. São duas empresas totalmente
distintas.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Há coincidência apenas no nome?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – O que V.Sa. pode nos dizer sobre a HHP e
os contratos que ela possui com os Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
empresa HHP fornece coletor de dados, aquele equipamento de que falei, que, em conjunto com a impressora, presta aquele serviço em que o carteiro vai às
residências, faz a leitura e imprime na hora a conta de
água e energia. Então, ela fornece esses equipamentos. Ela ganhou uma licitação – se não me engano, foi
em 2003 – para fornecer esses coletores, e participou
de uma segunda licitação, também já em 2004, outra
licitação também para fornecer esses equipamentos,
licitação essa que foi revogada, e que estava em pro-
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cesso de abertura de novo edital. Até o momento em
que saí de lá ele não tinha sido publicado. Então, a
informação, que eu me lembre aqui, é de que ela ganhou uma licitação de 2003.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Como funciona a gestão e quem é o gestor
operacional do contrato do Correio Híbrido Postal?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
tenho conhecimento.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – É alguém indicado pessoalmente por
V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, é um projeto da Diretoria Comercial.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Quais são os principais fornecedores
de tecnologia para os Correios, já que todos esses que
foram mencionados, V.Sa. colocou-os como pequenos
fornecedores? Quem são os grandes fornecedores de
tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, o que coloquei como não grande fornecedor
foi a Novadata.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Quem é o maior? Quem é o grande
fornecedor de tecnologia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
maior fornecedor é um consórcio EMBRATEL Telefone. O segundo maior, essa empresa que ganhou essa
licitação que falei, de cento e poucos milhões, a HP.
Não a HHP. A HP do Brasil. Daí temos uma série de
outras, bastante pulverizadas.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Última pergunta: V.Sa. participou de alguma
reunião envolvendo os proprietários da empresa CIO,
que ganhou a concorrência das 500 impressoras? V.Sa.
participou de alguma reunião com os proprietários, os
diretores dessa empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
tenho certeza, mas devo ter participado, porque esse
processo foi um processo bastante polêmico e teve
muita briga entre os fornecedores. Recebi inclusive da
CIO e recebi das outras empresas, da OMNI também,
da INTERMEC.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – Processo polêmico? Não foi uma compra
sem licitação? Como um processo polêmico?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – V.Sa. admitiu na audiência de ontem
que comprou sem licitação da empresa CIO 500 impressoras. Como é polêmico?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Deixe-me corrigir. O processo polêmico a que estou me
referindo é a licitação prévia a essa contratação emergencial, de que participou a empresa CIO, de que participou a empresa OMNI e participaram mais algumas
outras empresas. Então, esse processo foi polêmico,
deu recurso das duas empresas, uma dizendo que
uma não atendia, outra não atendia. O objetivo maior,
quer dizer, não que é o objetivo, o motivo que foi proposto da desclassiﬁcação dessa empresa OMNI não
foi um processo técnico. Ela foi tecnicamente habilitada na licitação. Ou seja, na parte de tecnologia ela foi
habilitada, atenderia. Foi um problema, como expliquei
ontem lá, de carta de solidariedade, que foi pedida no
edital. Isso foi para o jurídico, em função desse recurso
que apresentou, e o jurídico recomendou a revogação
da licitação para o Presidente. Quem revoga qualquer
processo licitatório acima de 650 mil é o Presidente
da empresa. Por recomendação do Departamento Jurídico, ele recomendou: O.k., licitação revogada, processo seguinte: abrir novo processo licitatório. Nesse
instante, recebemos uma comunicação da Diretoria
Comercial, aquilo que mencionei, identiﬁcando a necessidade não das 4 mil, de 500 impressoras. Então,
as reuniões que possa ter havido comigo sobre CIO,
com a própria OMNI e com outras impressoras, foram
com relação ao processo da contratação de que falei
e que teve muita polêmica.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Anterior.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Anterior.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME – E numa dessas reuniões participou também
o Sr. Sílvio Pereira Medeiros?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – De
forma alguma.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dr.
Eduardo, esse contrato das impressoras já foi executado?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, é um contrato de aquisição. Então, elas estão
em uso nesses contratos que mencionei.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Já foram adquiridas e pagas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que sim, porque foi um processo de aquisição
de janeiro. Deve ter sido.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sabe
se houve termo aditivo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Poderia
trazer essa informação, se houve termo aditivo de alteração de especiﬁcação, ou de alteração de valor?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Posso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Fernando de Fabinho.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade. Sr. Eduardo Medeiros de Morais, V.Sa. conhece alguma pessoa de nome Avelino?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Conheço.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– O Senador Fernando Bezerra recebeu uma correspondência que indicava o Sr. Avelino como um dos
grandes lobistas no Ministério da Comunicação. V.Sa.
conﬁrma isso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
informação, o conhecimento que tenho do Sr. Avelino,
ele sempre se colocou lá e acredito que seja um representante, um dirigente, um diretor da empresa Fóton. Os contatos que tive com ele foram com relação
a eventuais interesses que eles teriam com relação a
algumas licitações que estavam em andamento, tipo
fábrica de software. Essa reportagem aí acredito que
foi mais um fato que não se fecha, porque na verdade
esse Sr. Avelino... essa licitação que foi mencionada
na reportagem era para aquisição de hardware, e essa
empresa Fóton é empresa de software, de serviços.
Então, em tese, ela não tem nenhum interesse, nunca nos procurou, nunca tratou desse assunto, dessa
aquisição dessa reportagem. Então, acho que não se
fecha esse assunto.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Já que o senhor conhece o Sr. Avelino, ele já esteve
pessoalmente com o senhor tratando de negócios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, tratando de negócios, não. Ele esteve... Como eu
recebo... recebia semanalmente, diariamente, representantes de várias empresas. Ela era uma empresa
interessada em fornecer aos Correios, não tinha nenhum contrato com os Correios.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Já que ele não tinha nenhum contrato nos Correios,
o que ele fazia com freqüência visitando V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Todas as empresas que iam lá, tendo contrato ou não
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tendo, os interesses delas eram os seguintes: quais
são os futuros projetos? O que é que eu tenho aqui?
Eu produzo isso. Tem alguma coisa para esse ano?
Está previsto? Quer dizer, essas eram as solicitações
das empresas: informações.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Qual era a freqüência dessa visita do Sr. Avelino?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito... vou estimar aqui umas 4 vezes.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Quatro no mês? Uma vez por semana?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, 4, 5 vezes nesse período em que eu me lembro
de ter recebido ele, porque na verdade tive contato com
ele talvez em 2004, aliás 2005, quer dizer. Desculpe.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO –
Então, neste ano ele visitou o senhor umas 5 vezes?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Talvez umas 4 ou 5 vezes.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– E nas 5 vezes em que ele o visitou, qual foi o assunto
que vocês discutiram?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
estava interessado em 2 projetos. Um é este que acabei
de mencionar, fábrica de software, é uma das especialidades da empresa. O segundo projeto em que ele
estava interessado... Os Correios ﬁzeram um aditivo
com o BRADESCO, e está previsto nesse aditivo nós
implantarmos o Banco Postal, porque todas as 6 mil e
poucas agências dos Correios têm banco postal, mas
não estão nas agências franqueadas. Então, foi feito
um aditivo incluindo nesse contrato as agências franqueadas. Então, o software para essa nova contratação
é também... Na verdade, essa empresa Fóton fornece
para a Caixa Econômica, para várias empresas. Quer
dizer, a grande especialidade delas são softwares
principalmente nessa área bancária. Então, esse era
um outro grande interesse que ele tinha. Foram feitas
apresentações para a área técnica. Ele apresentou o
produto dele, da mesma forma como outros, como as
várias outras empresas.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Em nenhum momento ele fez nenhuma ingerência
com relação a outras empresas, principalmente essas
empresas que tinham contratos com os Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. E também outra informação da reportagem que
eu desconhecia, não sei se é verdade ou não, é essa
eventual vinculação dele com algum dirigente, alguma
autoridade do Ministério das Comunicações. Também
não tinha essa informação.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– A Diretoria que V.Sa. ocupava operou aquela me-
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galicitação de 4 bilhões e 300 milhões de reais para
implantar o chamado Correio Híbrido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Mencionei aqui que esse era um projeto da Diretoria
Comercial. Realmente foi veiculado na mídia isso, mas
é um projeto da Diretoria Comercial.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não tem nada a ver com a sua Diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nada a ver com a minha Diretoria.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. tem ciência dos motivos que ensejaram a desistência, próximo do prazo ﬁnal para a entrega da
proposta, da empresa COBRA em participar desse
certame?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não tenho, apesar também de não ser da minha
área. Como comentei, tomei conhecimento através da
imprensa, quando saiu isso aqui. Estranhei um pouco,
porque uma empresa que tem interesse na licitação
não participa... Não. Estou me corrigindo. Acho que
não foi isso, não. Acho que foi a Xerox que disse que
o preço dela seria menor e tal, daí essa vinculação da
licitação da área superfaturada. A Xerox não participou
da licitação e disse que o preço seria, se tivesse participado, de valor menor ainda. Mas não é um projeto
da minha área.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– O senhor conhece o Sr. Marcus Ferreira?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Marcus Ferreira?!
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Hã, hã.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Pelo
nome não estou me recordando.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não lembra?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Marcus Ferreira?
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Nunca ouviu falar nesse nome?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não me lembro.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Ele não tem nenhuma vinculação com a empresa
COBRA?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
o conhecia. Mas, como está falando da COBRA, eu me
lembro de uma pessoa, sim, que tinha vinculação com
a COBRA. Eu o conhecia como Marcão. Deve ser esse,
talvez. Sim, conhecia, se for essa pessoa, conhecia.
E ele, realmente, em algumas oportunidades me fez
algumas, digamos assim, colocações, pedidos, para
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eu receber o então Presidente da COBRA. A COBRA
tinha um interesse grande em fornecer aos Correios,
fornecimento direto, sem licitação, como ela forneceu
para vários órgãos da administração neste País.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– E qual a função desse cidadão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Dentro da COBRA?
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Ele é funcionário?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. Não é funcionário dos Correios, não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– É lobista?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não sei se é lobista. Ele é um conhecido meu, que
me pediu para receber o ex-Presidente da COBRA,
e eu o recebi.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Qual seu relacionamento com ele?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É
um conhecido.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Muito íntimo, muito amigo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
é muito íntimo, não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Mas uma pessoa não muito amiga lhe pede para
o senhor receber um diretor da COBRA e o senhor
prontamente atende?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Na verdade, é o seguinte: A minha agenda é o meu
recebimento, tanto que, comigo lá, pediu, em 2 dias
qualquer um que fosse lá estava sendo atendido. Não
tinha diﬁculdade nenhuma na minha agenda.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Qualquer cidadão que lhe pedisse para falar com
V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Ou para receber um diretor de uma empresa e tal?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. recebia sem maiores...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sem maiores problemas, sem nenhuma diﬁculdade.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– ... sem maiores problemas.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sem nenhuma diﬁculdade.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– A ligação entre a COBRA e V.Sa...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Só complementando. Então, realmente, nós tivemos
vários pedidos para fazer algumas contratações da
COBRA. Uma delas, que eu me lembro aqui, era o software livre e tal, que nós chegamos inclusive a avaliar.
Mas o que nós sempre colocamos para a COBRA... E
eles sempre tinham aquela argumentação de que a COBRA não entraria em licitação porque ela é contratada
direta da Administração Pública. Eu sempre coloquei:
“Os Correios não fazem esse tipo de contratação. Se
ela entrar nos Correios, tem que entrar através de um
processo licitatório.” Como ela entrou nesse processo
que mencionei, lá da HHP, a licitação de 2003...
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Ele participou desse processo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
COBRA participou da licitação.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– E ele participou representando a COBRA?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não, não, não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Tratando...?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
COBRA participou.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. sabe dizer qual a relação do Sr. Marcus com
a direção do PT?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. Não conheço.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não tem nenhuma ligação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. Não tem.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Com certeza absoluta? V.Sa. tem ciência? V.Sa. é
uma pessoa amiga dele?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Eu disse que sou conhecido dele, não sou amigo, e
pelo que eu saiba, desconheço alguma eventual...
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Por ele ser conhecido, V.Sa. não conhece nenhum
contato dele com a direção do partido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Não conheço.O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO – V.Sa. conhece o Sr. Eduardo Armond?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
me recordo desse nome nem dessa pessoa. De repente,
da mesma forma como o outro, se tiver algum detalhe
a mais, alguma empresa... Mas em princípio, não.

47336

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Ele não teve contato com o senhor também em cima
dessa mesma proposta, dessa mesma licitação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Essa... Qual licitação?
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– A que a COBRA e a que o Sr. Marcos Vieira tinham
interesse de...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Não me recordo.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não recorda?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– São verdadeiras as notícias veiculadas na imprensa
de que no mercado o mesmo serviço sairia em média de 2 bilhões, já que a proposta era de 4 bilhões
e meio?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Desconheço. Não é um projeto da minha área.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. não tem também nenhuma condição de dar
uma explicação...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– ...mesmo não tendo conhecimento, se realmente
se poderia comprar isso pela metade do preço proposto?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Certo. Até o dia da homologação do processo, que foi
homologado na Diretoria da empresa, apresentado
pelo Diretor Comercial, não se tinha nenhuma informação sobre isso que foi veiculado posteriormente à
assinatura do contrato, de que eventualmente outras
empresas poderiam fazer o mesmo serviço com preço
menor, ou essa informação de que a COBRA iria participar e não participou. Tudo isso foram informações
de que tomei conhecimento através da imprensa após
a assinatura do contrato.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. conhece o Sr. Edgard Lange?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Conhecia através...
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Conhece o Seu Alemão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Conheci também após esses eventos.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Edgard é uma pessoa, o Alemão é uma outra pessoa? São duas pessoas distintas?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
sei, não sei. O que eu sei é o que todo o mundo viu
pelos depoimentos na imprensa. Nunca tive contato
pessoal com nenhum deles.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Nos Correios, o senhor não teve contato?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, nem nos Correios, nem fora, nem telefone, nada,
nada, nada, nada.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– O Sr. Alemão atuou...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Também não?
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– ...durante alguns meses nos Correios. O senhor não
teve contato nenhum com ele?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Se
atuou, desconheço e não tive contato.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. tem conhecimento da relação da Unisys com
os Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Qual a inﬂuência da Casa Civil nessa situação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Que
eu saiba, nenhuma.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não sabe? Nenhuma? V.Sa. teve conhecimento da
atuação da ABIN nesse contrato da Unisys?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Também tomei conhecimento através da imprensa,
após a divulgação dos fatos.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. recebeu o Sr. José Fortuna Neves?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
mencionou, eu vi, no depoimento dele, que eu o teria
recebido uma vez. Para falar a verdade, eu nem me
lembrava. Como ele disse, provavelmente eu devo ter
recebido uma vez nesses 2 anos e meio.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Já que V.Sa. fez esse esforço de memória para relembrar...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. Eu não me lembro dele, não. Eu estou ratiﬁcando, endossando o que ele disse, que provavelmente
deve ser verdade. Não me lembro desse encontro
com ele, não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não se lembra de nada?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Se ele tratou sobre a HHP?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. Pelo que ele disse lá, se for o que ele disse
lá, ele foi tratar, porque ele não era representante da
HHP, ele era representante da outra concorrente, da
Intermec. Inclusive isso aí também saiu em algumas
oportunidades, no início, fazendo-se essa vinculação
dele com essa empresa, e ele mesmo esclareceu que
não é. Ele era representante da outra, da Intermec,
e falou isso no depoimento dele. Então deve ter sido
tratado esse assunto. Não me recordo. Não me recordava nem da ida dele lá. Ele disse que foi uma vez.
Fiquei como Diretor 2 anos e meio, recebia agenda o
dia inteiro, e não me recordo dele.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não lembra?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nem da ﬁsionomia dele, eu não me recordava.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– V.Sa. conheceu o Sr. Wascheck?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim, conhecia.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Recebeu-o sempre?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não, não, não, não. Eu era Diretor de Tecnologia.
Ele mesmo, no depoimento dele, colocou que ele fornecia suprimentos para os Correios, área de administração. Não o recebia, nunca o recebi.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– O senhor nunca o recebeu?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nesses 2 anos em meio como Diretor, nunca o recebi
na minha sala, até porque ele não fornecia nada para
a área de tecnologia.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Existem rumores, e inclusive veio a corroborar na
CPMI o Sr. Marinho, de que está havendo um redirecionamento de grandes contas para as agências franqueadas. Por que razão isso estaria ocorrendo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso
eu não sei se foi ele que falou. Eu vi essa informação
me parece que na revista Veja.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– E o Marinho veio a conﬁrmar isso lá na CPMI?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Poderia repetir, por favor?
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Existem rumores, inclusive corroborados perante a
CPMI pelo Sr. Maurício Marinho, de que está havendo um redirecionamento de grandes contas para as
agências franqueadas.

Quarta-feira 28

47337

O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Ah! entendi a pergunta. Desconheço. É um assunto
da área comercial. Não tenho nenhuma informação
sobre isso.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– No início, o senhor aﬁrmou que sim, que daria até
uma explicação, e depois...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, mas eu não entendi. Eu achei que estava falando
de equipamento, agência franqueada, ou seja, contrato
de franquia. Não tenho conhecimento nenhum.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO
– Não tem conhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– O último inscrito é o nobre Deputado Nelson Marquezelli.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Sr. Presidente, estamos hoje examinando uma representação contra o Deputado Roberto Jefferson. Quero
perguntar ao depoente: há algum fato que desabone
algum indicado do PTB, de que V.Sa. tenha conhecimento, dentro dos Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
único conhecimento que eu tenho é esse que veio a
público, após a gravação da ﬁta, com relação ao Sr.
Maurício Marinho. Acima dele, nós tínhamos, indicados
pelo PTB, o Sr. Antônio Osório, cuja indicação seria do
Deputado Roberto Jefferson, e o Assessor Executivo
Fernando Godoy. Sobre essas pessoas, não tinha nenhuma informação sobre isso.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Não tem nada que desabone...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– ...nem Godoy nem Osório?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não tinha nenhuma informação antes da divulgação
desses fatos.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI –
Quanto tempo V.Sa. conviveu com eles na Diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com o Sr. Antônio Osório, 2 anos e meio, aproximadamente.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Alguma vez V.Sa. recebeu o Deputado Roberto Jefferson no recinto dos Correios?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. Nunca recebi.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Nunca? V.Sa. teve conhecimento sobre a indicação
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do Sr. Senador Fernando Bezerra? V.Sa. sabia quem
era o seu indicado?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sabia, tinha informações da imprensa.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– V.Sa. o conhecia?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
O Sr. Ezequiel?
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Isso.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não conhecia.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Quando saiu a indicação de Ezequiel pela imprensa, V.Sa. percebeu ou recebeu algum telefonema de
Sílvio Pereira, que o indicou e esforçou-se para que
esse senhor fosse mantido no cargo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não. Inclusive...
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Houve algum movimento desse... do fato da indicação
do Senador até a sua manutenção no cargo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O.k.
Primeira pergunta: não recebi uma ligação do Sr. Sílvio Pereira. A segunda pergunta: houve alguma movimentação? Sim, houve movimentação, aquilo que
eu mencionei: Diretores dos Correios, Rio de Janeiro,
São... e vários Estados, aquilo que eu mencionei. De
Sílvio Pereira, não recebi.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Tudo bem. Marinho disse aos seus interlocutores
que ele era a porta de entrada de alguns negócios
nos Correios. Quanto à sua Diretoria, que tipo de insolvência, de persistência, de encaminhamento de alguns negócios o Sr. Marinho tinha sobre as licitações
na sua área?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Na
verdade, todos os processos licitatórios, exceto aqueles de comissões especiais de licitação, passavam
pelo Departamento de Contratação do Sr. Maurício
Marinho. Então, o processo dele era aquele. A reclamação que eu tinha, sempre ﬁz e já mencionei aqui
– e o próprio ex-Presidente também comentava isso
–, era do processo de contratação. Minha reclamação
era de que o processo era muito lento. Por exemplo,
esse processo de que falamos aqui, dos kits, que saiu
na revista e tal, foi um processo que começou em novembro do ano passado e até hoje essa licitação não
foi para a rua. Então, era essa a reclamação que eu
tinha, apenas essa.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Em alguma ação sua, em qualquer licitação, qual-
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quer ação do seu trabalho, houve algum pedido de
alguém do PTB?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– De Roberto Jefferson?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, muito menos.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Marinho disse que tinha contato direto com os Diretores e com o Presidente da empresa, inclusive na
deﬁnição das contratações. Alguma vez V.Sa. recebeu
algum recurso do Sr. Marinho nesse sentido?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Ele
não tinha contato direto com os Diretores, pelo menos
com os demais Diretores. Nem comigo ele tinha contato direto. Também nessa minha agenda, que eu olhei,
dos últimos 12 meses, está registrado, lá na agenda,
que foi para... que está com o Ministério Público, um
encontro com o Sr. Maurício Marinho na minha sala,
acompanhado do respectivo Diretor, Antônio Osório.
Então, os contatos de Diretores eram de Diretor para
Diretor.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Só para ﬁcar bem registrado, alguma vez o Deputado Roberto Jefferson encontrou-se com V.Sa. fora
ou dentro da empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Nem fora nem dentro.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Marinho fez questão de demonstrar aos seus interlocutores que tinha o controle dos contratos dos
Correios. Por qual razão V.Sa. acredita que ele tenha
tratado de convencer os seus arapongas sobre essa
inﬂuência na empresa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que deve ser por aquilo que ele andou dizendo aqui, que ele queria se valorizar, vangloriar-se,
mostrar um conhecimento superior ao que ele tinha,
porque na verdade ele não tinha aquele poder todo
que ele disse lá.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– V.Sa. diria que ele mentiu, então?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que sim.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Havia algum atrito entre o Sr. Marinho e o Sr. Adauto Tameirão?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Isso
foi comentado posteriormente, esse fato. Eu acho que
não. Inclusive o próprio Departamento, para facilitar o
acompanhamento de todos os processos licitatórios,
o próprio Marinho tomou uma iniciativa, que me pa-
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receu até interessante, de pedir a cada Diretoria de
área que indicasse um representante, para não ﬁcar
várias pessoas de vários Departamentos tratando de
assuntos diferentes. Então, cada Diretoria tinha um
representante para tratar dos assuntos lá. Como o
Sr. Adauto tinha sido de lá, conhece todo o processo
de lá, ele foi o indicado. Então, ele é quem tinha um
contato permanente com o Sr. Maurício Marinho para
tratar dos assuntos da Diretoria de Tecnologia. Então,
eu acredito que não tinha.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– É possível que o Sr. Adauto soubesse da realização
dessa gravação antes da sua divulgação?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Acredito que não. Pelo que ele me disse, foi na véspera,
aquela véspera em que começou a Diretoria toda com
aquela informação: vai sair, vai sair, houve uma gravação. Ninguém sabia direito o que era, o que tinha na
gravação. Não tínhamos detalhes da gravação.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Marinho aplicou uma multa à empresa HHP, alguma multa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Que
eu me lembre, não.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– O Sr. Fortuna disse que o indicou e o procuraram
para revogar essa multa.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, eu acho que a multa... Bom, pelo menos o que
eu conheço, eu estou falando do assunto da área de
lá... não é a minha área lá, mas pelo que eu me lembre, lá, foi para revogar uma multa daquela de cofres
de 1 milhão e pouco lá, da COMAN e tal.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Foi só essa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É.
Pelo que eu me lembre.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Certo. V.Sa. diria que o Fortuna, então, gravou Marinho por interesse comercial ferido, alguma empresa
em que ele tinha interesse, que havia no caso?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu,
na verdade, não sei nem se... Ele nega que gravou.
Então, quer dizer, o Sr. Arthur Wascheck diz que foi ele
que tomou a iniciativa. Então, eu não sei.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Sr. Presidente, as coisas importantes: não houve
nenhum contato com Roberto Jefferson. Os elementos
indicados pelo PTB, o senhor teve contato de trabalho,
colegas de trabalho mais de 2 anos, quase 3 anos, não
tem nada que desabone. Certo?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Certo.
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O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– E não houve nada, nenhuma indicação e nenhum
negócio dentro dos Correios pelo PTB?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Na minha área, não.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não. Antes de encerrarmos, gostaria de ouvir
o nosso Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Tenho algumas indagações
complementares para o Dr. Eduardo. V.Sa. dispõe de
uma cópia da sua agenda?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim, disponho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Poderia colocar...?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Dos
últimos 12 meses, porque anteriormente a gente não
tinha, porque a cada 12 meses, em função do volume
dos Correios e tal, são...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Poderia
colocar à disposição deste Conselho?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Posso, posso colocar. Vou anotar aqui.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E tem
cópia também da agenda da sua ex-secretária?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não tenho. Essa foi originalmente para o Ministério
Público.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
eu requeiro ao nobre Presidente que solicite ao Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Vou solicitar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sua
agenda está completa?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Dos
últimos 12 meses.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
– Com todas as páginas?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com todas as páginas? Não. Na verdade, são... é
aquela agenda do Outlook. Então, são páginas soltas
com a data embaixo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Essa pergunta foi feita pelo nobre Relator porque na
agenda da Sra. Fernanda Karina, quando ela nos entregou, na agenda faltavam algumas páginas, e agora
nós conseguimos a deﬁnitiva na Polícia Federal.

47340

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – No
meu caso, não é uma agenda com aquelas páginas
seqüenciais, são folhas A4.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossigo: V.Sa poderia também colocar à disposição, de um
modo espontâneo, as informações de todas as suas
contas telefônicas, para este Conselho, do período da
sua gestão, do período da sua diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso me foi perguntado ontem na CPMI, e eu coloquei
o seguinte: se fosse do entendimento da Comissão,
que eles requisitassem.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Requisitassem a V.Sa.?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, que requisitassem formalmente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
V.Sa. autoriza a Comissão a pedir às companhias telefônicas o fornecimento?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu preciso de autorização.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
foi isso que eu disse.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nós
precisamos da sua autorização. Eu estou, então, indagando diretamente: V.Sa. se opõe a autorizar, ou
V.Sa. se dispõe a colaborar, autorizando, e o Conselho
poderá dirigir-se, com a sua autorização escrita, às
companhias telefônicas, V.Sa. fornecendo os números
de todos os seus telefones?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Perfeito. Disponho. Concordo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – De acordo. Do período do exercício do cargo de diretor.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Do
período que for solicitado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem, depois V.Sa. vai formalizar por escrito a autorização. As licitações são deliberadas, os pareceres são
apreciados pelo Colegiado, pela diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
Mesmo que a matéria não seja objeto da sua competência setorial, V.Sa. participa, discute e vota; em
algum momento V.Sa. desconﬁou de que alguma licitação não estaria, a seu sentir, mesmo não sendo da
sua área, trazendo-lhe algum tipo de preocupação, de
ansiedade, de incompatibilidade, de disparidade de
valores, por exemplo? Viveu essa situação nesses 2
anos e alguma coisa?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
em algumas oportunidades. Não me lembro detalhes
quais são, mas isso... era normal, não da minha parte,
mas de qualquer um dos diretores, nessas discussões,
questionarem alguns critérios e valores. Quando isso
acontecia, o procedimento normal da diretoria era o
diretor pedir vistas ou o próprio diretor relator retirar
o relatório, para ser tecnicamente, pelos assessores,
arredondados, discutidos os assuntos, para posteriormente ele voltar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em algumas situações. V.Sa deu voto contrário?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Documentos aprovados com voto contrário, não. Em
algumas circunstâncias, talvez poucas, pela polêmica
do assunto, o documento foi retirado e simplesmente
não voltou; os que foram aprovados, todos eles nessa
gestão, por unanimidade.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
houve voto contrário seu?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É,
não houve voto contrário meu.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Durante o período da sua gestão houve alguma sindicância,
auditagem da Controladoria-Geral da União, apurando e detectando algum tipo de irregularidade na sua
diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – É
comum nós temos auditorias freqüentes da Controladoria, porque a empresa é muito grande. Nós estamos
espalhados no Brasil inteiro. Então, com certeza nós temos vários, diversos relatórios da Controladoria. Então,
eventuais inconsistências – nós temos 55 mil contratos
nos Correios –, isso é normal que tenha havido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu falo
na sua diretoria. Houve, foram apontadas irregularidades ou indícios fortes de irregularidades?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
tributo como indício forte de irregularidades. O que
tem saído agora, recentemente, em função desse fato,
são... por exemplo, esse caso das impressoras que eu
mencionei foi o fato mais, digamos assim, forte, em que
a Controladoria contestava a aquisição dessas 500
impressoras no relatório preliminar. Os Correios passaram toda a justiﬁcativa, e a informação que eu tive
hoje da empresa é que eles, num segundo relatório,
agora já deﬁnitivo, sobre esse assunto, eles acataram
o posicionamento dos Correios.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É sobre
um caso especíﬁco, mas peço aí o recurso do auxílio
à sua memória: na sua gestão, houve algum tipo de
apuração de irregularidade, na sua diretoria, pela Controladoria ou pelo Tribunal de Contas da União?
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O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não
que eu me recorde, que pudesse reputar como irregularidade dessa forma aí.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E não
se lembra também de qualquer providência que V.Sa.
tenha tomado no nível da sua competência?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Todas as recomendações da Controladoria, em especial
do Tribunal de Contas da União, são acatadas pela
empresa, em todas as áreas.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Agora,
sobre as audiências, V.Sa. disse que recebeu Deputados até mais de uma vez.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Faça
um esforço de memória e cite para nós aqui alguns
nomes de Deputados.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Como eu não tenho contato e não tenho familiaridade com os Parlamentares, eu ﬁz esse levantamento,
através da minha agenda, que eu já me comprometi
a disponibilizar. Então, eu acho que poderia dar informações incorretas aqui. Acho melhor eu disponibilizar
a agenda, a que eu já me comprometi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E os
nomes estão lá?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
estão nas agendas.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Seguramente?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
nenhum aqui que tenha lhe chamado a atenção, seja
pela maneira como se portou, pelo diálogo que manteve, pelo assunto que levou a sua consideração? Não
se lembra de nenhum?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Pelo
que eu mencionei ontem lá na CPMI, que eu me lembrei
desse levantamento muito rápido que eu ﬁz...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu
acho que os Deputados são pessoas de importância
nesta República.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Com certeza, e é uma função nossa...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E, por
isso mesmo, eu acho que seria importante o senhor
se recordar de alguns deles.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
que eu mencionei ontem lá é que eu me recordei de
freqüência de partidos políticos. Foi isso que eu mencionei ontem lá, não de nomes.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – De Líderes de partidos?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. De Parlamentares mesmo, de Deputados.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Sa. disse que houve 2 encontros com o Sr. Sílvio Pereira.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O primeiro foi aquele logo após, 2 meses após a sua posse.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Isso, à minha posse.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E qual
foi o outro?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – O
outro foi após a posse do ex-Presidente João Henrique,
que eu acho que foi em... março, abril de 2004.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E com
que objetivo? Onde foi esse encontro?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Esse encontro foi em São Paulo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO –
Onde?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Em
São Paulo, não me lembro o local. Foi num órgão...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Se for
local proibido V.Sa. não diz, mas se não for... (Risos.)
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, não. Não é local proibido, não. Eu estou dizendo
que eu não me lembro o nome...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
se recorda?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, eu não me lembro o nome do hotel. Foi no hall
de um hotel. Eu liguei para o PT, não tinha o telefone
dele – já vinha ligando há algum tempo. Simplesmente,
qual era o objetivo da minha ligação, do meu segundo
contato? Veriﬁcar e tentar me informar com ele como é
que ﬁcaria a composição da diretoria após a mudança
e após a assunção do PMDB no Ministério, da nova
diretoria. Foi um contato...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Sa.
estava sozinho?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Sim,
estava sozinho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E ele,
sozinho?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não, ele estava acompanhado de algumas pessoas
que eu não conhecia. Parece-me que nesse local estava tendo várias reuniões. Eu cheguei, esperei-o no
café...
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Sa.
estava demonstrando alguma preocupação com a sua
posição?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Não.
Foi simplesmente para perguntar que informação ele
tinha, como é que ia ﬁcar a composição.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E se
tranqüilizar também.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Hã?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E se
tranqüilizar.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Não... Eu fui me informar sobre isso também.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
eu acho que, desculpe, não faria muito sentido V.Sa.
procurá-lo para saber: olhe, mudou a diretoria e eu vim
aqui saber como é que vai ﬁcar. Qual o sentido que
tem isso? Vamos raciocinar. Qual é o entendimento
que eu tinha, e que todos comentaram, e que foi veiculado na imprensa? Quem coordenava a distribuição
dos cargos? O Sr. Sílvio Pereira. E diziam, então, que
ele era o seu padrinho.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Até
então, até esse episódio...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ou,
pelo menos, agora, na sua visita, a gente pode fazer
um juízo indutivo, talvez, de que faz sentido essa especulação.
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Certo. Estive com ele, então, nesse momento, no café de
um hotel, durante 5, 10 minutos – ele com uma série
de reuniões, outras pessoas; estava acompanhado
de outras pessoas, sim, que eu não conhecia –, e a
resposta que ele me deu com relação a isso: ele não
tinha informações com relação a esse processo, não
estava tratando mais desse assunto. Foi uma resposta muito rápida. Falou, assim, muito rapidamente, de
alguma coisa com relação a... pelo que eu me lembro,
política, eleição em São Paulo, alguma coisa assim.
Foi um encontro muito rápido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E por
que V.Sa. não procurou o Ministro da área ou o novo
presidente que assumiu?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Eu
conversei com o novo presidente, sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Antes
de ir ao Sílvio ou depois?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Antes. E comuniquei, avisei ao presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não,
não. Não é disso que eu falo. Saber sobre: e agora,
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Ministro? E agora, presidente, como é que vai ﬁcar a
diretoria?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – A
informação que o presidente me passou... Na verdade é
o seguinte: o presidente, ex-presidente João Henrique,
ele entrou num momento de mudança da presidência
dos Correios e algumas diretorias; ele não entrou no
início, como entramos todos nós. Então, ele não teve,
em princípio, participação, gestão, atuação, imagino
eu, na escolha de manutenção e de saída de algum
diretor. Então, a informação que ele me passou com
relação a essa informação é de que ele não tinha...
quer dizer, eu assumi, vim aqui para trabalhar com a
equipe que aqui está, foi isso que ele me falou. Ele não
tinha informações, na verdade.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A última indagação, Presidente: V.Sa. tem conhecimento
de visitas, de audiências, de encontros, de reuniões
com o presidente da empresa, ou os presidentes, se
foram 2, durante a gestão...
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS – Foram 2.O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ...ou
com membros da diretoria, incluindo V.Sa., ou não?
Então, visitas, audiências, encontros e reuniões, mesmo informais, de alguns dos seguintes personagens:
Delúbio Soares, Sílvio Pereira, José Genoíno ou outro
membro da direção do partido do Governo, ou membro do Governo, com o presidente ou com membros
da diretoria, mesmo informalmente, V.Sa. participando
ou não, tem conhecimento?
O SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS –
Eu ouvi, hoje de manhã cedo, o ex-Presidente Airton
Dipp, que foi questionado se ele teria recebido o Sr.
Sílvio Pereira, e ele disse que sim. Essa informação
eu desconhecia. Não participei dessa reunião. Se por
acaso Delúbio Soares também esteve com algum dos
2 presidentes, não participei, não tive conhecimento. E,
agora, autoridades de Governo, aí é uma coisa muito
genérica, não consigo...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, eu agradeço, mas quero aproveitar e passar
às suas mãos os quesitos que foram elaborados para
serem encaminhados ao Governador Marconi Perillo.
Eu colhi subsídios de todos – de todos, não; todos
foram consultados. São subsídios da Deputada Ann
Pontes, do Deputado Pedro Canedo, e aqui também
contribuições da Consultoria, que eu avaliei também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Será encaminhado ainda hoje para o Governador.
Antes de encerrarmos, eu gostaria de ouvir o
Deputado Júlio Delgado, para uma questão de ordem.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, quero apresentar a V.Exa. uma questão de ordem com base no art. 7º do nosso Código de Ética e
Decoro Parlamentar, subsidiado pelo art. 28, § 1º, do
nosso Regimento Interno. V.Exa. sabe muito bem que
nessas duas últimas reuniões eu estive ausente, sendo
um dos Parlamentares mais assíduos deste Conselho
de Ética, justamente por motivo de mudança partidária,
assunto sobre o qual aguardo o entendimento por parte
do partido de que eu fazia parte há até duas semanas.
Sem nenhum juízo de valor, achei que assim poderia
dar uma contribuição muito melhor a esta Comissão,
Deputado Cezar Silvestri.
Diz o art. 7º do Código:
“Art. 7º. O Conselho de Ética de Decoro
Parlamentar compõem-se de 15 membros titulares e igual número de suplentes com mandato de dois anos.”
E diz o art. 28 do Regimento Interno:
“Art. 28. Estabelecida a representação
numérica dos Partidos ou Blocos Parlamentares nas Comissões, os Líderes comunicarão
ao Presidente da Câmara, no prazo de cinco
sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes,
irão integrar cada Comissão.
§ 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo ﬁxado, a Liderança não
comunicar os nomes da sua representação
para compor as Comissões, nos termos do
§ 3º do 45.”
Fiz uma solicitação à companheira Angela, e ela
comunicou-me que nós já estamos na 20ª reunião desta terceira Sessão Legislativa. Eu iniciei os trabalhos
aqui, por indicação do partido, em 2003. Permaneci em
2004, mesmo no exercício da Liderança. E em 2005,
por não ter sido ﬁxada nas 5 primeiras sessões uma
alteração de membro, entende-se que o mandato deveria ser prorrogado por mais 2 anos, o mandato como
membro desta Comissão.
Levanto o questionamento por 2 motivos, e peço
a consideração de V.Exa., na análise desta questão
de ordem: primeiro, porque a prerrogativa do exercício
de um mandato no Conselho de Ética visa justamente
resguardar a autonomia do Parlamentar no eventual
julgamento de um colega do mesmo partido, para que
ele não possa, eventualmente – não é o caso do PPS,
como não é o caso do partido em que estou –, ser
julgado ou amanhã ser substituído em função de dar
preferência ou prejuízo para o exercício dos membros
que compõem este Conselho; esse é um motivo; o outro motivo que ensejou esta questão de ordem a V.Exa.
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é o fato de que na semana passada, no depoimento
à CPMI dos Correios, o Deputado Roberto Jefferson
teria dito que membros daquela Comissão estavam
recebendo mensalão. Por uma confusão tremenda
naquela Comissão, o Deputado fez uma retiﬁcação e
disse que os membros deste Conselho de Ética estariam envolvidos, recebendo mensalão.Venho falar
como membro permanente, no prazo de 5 sessões
– porque não fomos substituídos nas 5 sessões iniciais
–, e quero cumprir meu exercício não só de membro
desta Comissão, que contribui para esta Comissão,
para este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
pelo qual zelamos durante todo esse período nesta
Legislatura, apresentando questão de ordem a V.Exa.,
e espero que possa analisá-la, porque eu quero ir a
fundo não só nessa investigação, mas nas que advirão,
justamente por nós estarmos no exercício do mandato de 2 anos que o próprio Código de Ética da nossa
Casa estabeleceu, para ser diferenciado das demais
Comissões que têm representação partidária.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Esta Presidência recebe a questão de ordem de V.Exa.
e vai encaminhá-la à Mesa da Câmara. Eu soube dela
anteriormente, e já conversei com o Presidente Severino Cavalcanti. Uma assessoria do nosso Conselho
de Ética está fazendo um estudo. V.Exa., na minha
opinião, tem razão. Acho que V.Exa. deve continuar
no Conselho. Mas, de qualquer forma, estamos encaminhando à assessoria, para quer faça um relatório,
e vamos enviá-la à Mesa da Câmara.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Aguardo
a avaliação de V.Exa., e agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sobre o que V.Exa. disse do Deputado Roberto Jefferson, ele fez questão de me telefonar, avisando que
houve um mal entendido. Ele disse que na primeira
reunião do Conselho de Ética, quando esteve aqui depondo, anunciou os nomes das pessoas que recebiam
o mensalão, e não membros do Conselho. Então, pedi
ao Deputado Roberto Jefferson – e estou reiterando o
pedido ao seu advogado – que faça a declaração por
escrito a este Conselho.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Só para
concluir, antes de ouvir a companheira Angela, imaginei
isso até porque sabemos quais as reuniões que são
concorridas, ou não e sabemos hoje quais são os companheiros que fazem parte deste Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar no seu dia-a-dia, e no dia da fala
do Deputado Roberto Jefferson tivemos uma sessão
mais concorrida do que o plenário da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Foi ampla. Inclusive muitos Líderes...
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Espero essa retiﬁcação. O nobre advogado do Deputado
Roberto Jefferson está aqui, mas tem a nota. Espero
essa retiﬁcação para que não ﬁquem generalizando,
principalmente os membros deste Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sem dúvida.
Vamos ouvir a nobre Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Complemento o item 2 desta nota de esclarecimento:
“Referia-me na entrevista, isso sim, a alguns membros
da Comissão de Ética” – alguns membros da Comissão de Ética! – “cujos nomes revelei quando do meu
depoimento e que faço questão de reiterar: Deputados
Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, Sandro Mabel
e Pedro Henry.”
Então ele faz a aﬁrmativa, e depois completa, no
item seguinte: “Devo ressaltar, entretanto, que questiono a autoridade legal e moral e a capacidade de
isenção para me julgar, em qualquer foro, por parte
dos Deputados dos partidos PP e PL que se beneﬁciaram do pagamento do mensalão.” Então, ele já está
fazendo um juízo de valores quanto aos Deputados
do PP e do PL.
E prossegue: “Por analogia, rejeito a participação
de Deputados Federais do PT nos plenários em que
estou sendo inquirido, na tentativa afoita de preservar
a imagem de seu partido ao preço da minha honra
pessoal e da integridade do PTB.”
Também a mesma questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, V.Exa. já anunciou o contato mantido pelo
Deputado Roberto Jefferson, e ele estará corrigindo,
retiﬁcando parte do texto, porque ele deixa claro que
ele aqui anunciou nomes. E a imprensa já divulgou,
salvo engano, 4 nomes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Cinco nomes.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Cinco,
que não são membros do Conselho. Mas V.Exa. também leu a parte ﬁnal, onde ele levanta a suspeita sobre
a isenção de Parlamentares dos 2 partidos. Por essa
razão, requeiro ao nobre Presidente que encaminhe
expediente ao Deputado Roberto Jefferson para que
ele nomine Parlamentares do PP e do PL que devem
estar inseridos nessa referência da parte ﬁnal do seu
documento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Srs. Deputados, antes de encerrar, gostaria de lembrar que amanhã...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, pela ordem. Aguardamos, então. É extremamente importante esse requerimento do nosso
Relator. Aguardamos essa correspondência para fazer
esse relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Amanhã o Relator deste Conselho e eu faremos
uma reunião aqui no Conselho de Ética com o Presidente e o Relator da CPMI dos Correios para troca
de informações. Amanhã, às 10h. Os Deputados que
quiserem participar poderão fazê-lo.
Além disso, gostaria de lembrar que na semana
que vem, dia 20, quarta-feira, ouviremos a Sra. Maria
Cristina Mendes de Almeida.
Recebi informações do Deputado José Dirceu e
do Deputado Valdemar Costa Neto, que estão colocando-se à disposição e gostariam de fazer seus depoimentos na primeira semana de agosto.
Está encerrada a sessão.
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Terceira Reunião (Ordinária)
Realizada em 20 de Julho de 2005
Às quinze horas e quarenta e oito minutos do dia
vinte de julho de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 09 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores
Deputados Ângela Guadagnin, Benedito de Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Gustavo
Fruet, Josias Quintal, Orlando Fantazzini, Ricardo Izar
e Jairo Carneiro, membros titulares; Antônio Carlos M.
Thame, José Carlos Araújo, Mauro Benevides e Moroni Torgan, membros suplentes. Justiﬁcou a ausência a
Deputada Ann Pontes. Deixaram de registrar presença
os Deputados Cézar Silvestri, Ciro Nogueira, Nelson
Trad e Robson Tuma. ATA – Por solicitação do Deputado Chico Alencar foi dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, já que cópias foram distribuídas aos
membros do Conselho. Em votação, foi aprovada a Ata.
Expediente: O Presidente comunicou ao plenário: 1)
ofício nº 262/05 do Delegado da Polícia Federal Luís
Flávio Zampronha de Oliveira, encaminhando cópia
dos depoimentos das Senhoras Simone Reis Lobo
de Vasconcelos e Geiza Dias dos Santos; 2) correspondência datada de quinze de julho de dois mil e
cinco, do Senhor João Cláudio de Carvalho Genu,
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comunicando recebimento da notiﬁcação e solicitando que sejam encaminhadas perguntas escritas para
que preste seus esclarecimentos aos membros deste Conselho; em discussão, ﬁzeram uso da palavra o
deputados Jairo Carneiro, relator, Orlando Fantazzini
e Edmar Moreira contestando a solicitação do Senhor
Genu. O Deputado Benedito de Lira se posicionou a
favor da solicitação por se tratar de precedente com
relação ao envio de questionário ao Governador Perillo e ao Ministro Walfrido Mares Guia. O Presidente,
então, aprovou o parecer do relator, por ser matéria já
aprovada pelos membros deste Conselho em reunião
ordinária dia cinco de julho p.p., em não abrir precedente a outras autoridades. 3) comunicou, ainda, que na
próxima semana este Conselho não realizará reuniões,
retomando as oitivas na primeira semana de agosto,
com o depoimento do Deputado José Dirceu no dia
dois de agosto, às quinze horas; 4) que os deputados
Valdemar Costa Neto e Pedro Correa se colocaram à
disposição deste Conselho, para prestarem esclarecimentos, no mês de agosto de dois mil e cinco. ORDEM
DO DIA: 1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Produção
de prova testemunhal – Senhora Maria Christina Mendes Caldeira – testemunha arrolada pelo representado
Deputado Roberto Jefferson: Presentes os advogados
da testemunha Senhores Paulo José da Costa Júnior e
Fernando José da Costa. O Presidente fez alguns esclarecimentos do regulamento do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar com relação ao que dispõe sobre
os depoimentos das testemunhas. Em seguida, com
assento à mesa, a Senhora Maria Christina Mendes
Caldeira que, depois de lido, assinou o termo de compromisso. O Presidente informou a todos a presença
dos advogados do representado e passou a palavra ao
relator, que deu início à inquirição, aos representantes
do representado e, pela ordem, aos deputados José
Carlos Araújo e Edmar Moreira, que, para colaborar,
passou à relatoria notas ﬁscais do acervo de móveis
e utensílios de propriedade do Partido Liberal, que
não foram adquiridos com recursos do fundo partidário, e entregou, também, a cópia da foto do cofre da
casa do Deputado Valdemar C. Neto, e a nota ﬁscal da
transportadora que fez o serviço de transferência do
cofre para outro local. Prosseguindo com os trabalhos,
ﬁzeram uso da palavra os deputados Chico Alencar,
Fernando Gabeira, Moroni Torgan, Ângela Guadagnin,
Orlando Fantazzini e o relator, que solicitou à depoente
que forneça o sigilo telefônico, a cópia do passaporte
para comprovação das datas das viagens, e se possível, no prazo de vinte dias, encaminhar as anotações
da agenda particular da testemunha, a relação de
queixas-crime impetradas contra ela pelo Deputado
Valdemar C. Neto, bem como a cópia dos cartões de
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visita dos “taiwaneses”, obtendo resposta aﬁrmativa da
testemunha para todas as solicitações. O Presidente
passou a palavra ao Deputado Josias Quintal que sugeriu à presidência que encaminhe cópia do relato da
Senhora Maria Christina para a Corregedoria e à Polícia
Federal, se for o caso, para investigação da conduta
do Deputado Valdemar C. Neto, e solicita, ainda, sejam
investigados os Senhores Moacir e Tadeu Candelária,
seguranças citados pela testemunha. O advogado da
Senhora Maria Christina, Senhor Paulo José da Costa Júnior, solicitando a palavra ao Presidente, manifestou que a depoente compareceu a este Conselho
por ser testemunha arrolada pelo Deputado Roberto
Jefferson, e não por livre e espontânea vontade. Presidiram, também, a presente reunião, os Deputados
Orlando Fantazzini e Josias Quintal. Antes de encerrar
a presente reunião, o Presidente informou que a próxima reunião plenária deste Conselho se realizará no
dia dois de agosto de dois mil e cinco, com a oitiva do
Deputado José Dirceu. O inteiro teor desta reunião foi
gravado e as notas taquigráﬁcas, após serem decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO
– Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às dezenove horas e cinqüenta e nove
minutos. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux F.
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está aberta a sessão.2
Solicito à Secretária que proceda à leitura da ata
da sessão anterior.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Pela
ordem, Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Concedo a palavra a V.Exa. pela
ordem.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, como todos nós, membros do Conselho, já
estamos de posse da ata da sessão anterior, solicito
a dispensa de sua leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Em votação a dispensa da leitura da ata.
Os que foram favoráveis permaneçam como se
encontram.
Aprovada.
Expediente.
Ofício do delegado da Polícia Federal Luiz Flávio
Zambronha de Oliveira, encaminhando a cópia dos depoimentos à Sra. Simone Reis Lôbo de Vasconcelos e
Geiza Dias dos Santos.
Correspondência datada de 15/07, do Sr. João
Cláudio de Carvalho Genu, comunicando o recebimento
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da notiﬁcação e solicitando que sejam encaminhadas
perguntas escritas, para que preste seus esclarecimentos aos membros deste Conselho.
Gostaria de ouvir a palavra do Relator a respeito
dessa correspondência.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, a Relatoria se manifesta contrariamente
a essa pretensão. Este Conselho, por unanimidade,
aprovou excepcionalmente apenas para o Governador
do Estado de Goiás e para o Ministro Walfrido Mares
Guia. Eu me manifesto contrariamente seja a essa
pretensão, seja de qualquer outro dos arrolados como
testemunhas da defesa ou testemunhas acolhidas pelo
Plenário deste Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Da mesma forma, recebemos o encaminhamento de
um ofício do ex-Deputado Benedito Domingos. E nós
ouvimos o nosso Relator, o que ele acha a respeito,
e ele é contrário.
Coloco em votação essas duas correspondências.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E peço
a V.Exa. licença, inclusive, para fazer referência ao
nobre ex-Deputado, ex-Vice-Governador, que compareceu à imprensa, a mais de um programa televisivo,
para falar para o País. E ele, que foi membro desta
Casa, sabe da grave responsabilidade que pesa sobre
os seus ombros, para contribuir com a apuração da
verdade e para, inclusive, aqui vir fazer a sua defesa,
diante de acusações que foram arroladas ou apostas
contra ele.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr.
Presidente, na verdade, ocorreu esse fato de excepcionalidade: o Governador de Goiás e o Ministro do
Turismo. O Conselho abriu essa excepcionalidade, que
considero que tem um precedente. Após a decisão do
Conselho, lógico...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Peço
desculpas a V.Exa., nobre Deputado, e ao nobre Presidente: ﬁz questão de apontar que isso não deveria
constituir precedente, e foi acolhido pela unanimidade
deste Plenário.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – V.Exa.,
nobre Relator, realmente, assim declinou, mas o Conselho, por sua decisão plenária, acolheu a excepcionalidade e, conseqüentemente, há precedência. Sim,
houve a precedência, mesmo em caráter excepcional.
Se é assim, com isso abriu espaço...
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
quero interrompê-lo, mas sabe V.Exa., que é um Parlamentar experiente, que, nesta Casa, situações dessas acontecem no Plenário da Casa e, desde que não
constituam precedentes com a deliberação soberana do
Plenário da Casa, têm acontecido situações iguais.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Nobre
Relator, não estou contrariando a palavra de V.Exa.
Estou apenas dizendo o seguinte: que, mesmo em
caráter excepcional, o Conselho abriu precedente.
Por isso é que está dando espaço e caminho para
que outras pessoas que estejam sendo convidadas
para prestar informações ao Conselho entrem com o
requerimento pedindo o mesmo tratamento que fora
dado ao Ministro e ao Governador. Para esses que
estão requerendo, é evidente que eles não levaram
em consideração nem tampouco estavam sabendo
que houve uma excepcionalidade. O Conselho abriu
uma excepcionalidade para o Governador e o Ministro.
Como diz a Constituição que todos são iguais perante
a lei, eles se encontram na mesma condição de pedir
ao Conselho esse mesmo tratamento que fora dado
à S.Exa. o Sr. Ministro e à S.Exa. o Sr. Governador do
Estado. Por isso é que chegaram os requerimentos. E
poderão chegar outros, Sr. Presidente.
Essa é a observação que eu desejava fazer e
acho que o Conselho, na verdade, pode decidir, mas,
excepcionalmente, abrimos um precedente aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Quer fazer uso da palavra?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, nós insistimos no depoimento da testemunha de defesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Orlando Fantazzini, por favor.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sr. Presidente, só queria consultar V.Exa. se submeterá a matéria à votação. O entendimento de que
me recordo – praticamente foi um acordo – é de que
o Relator só concordaria nesses 2 casos e, portanto,
os demais não gozariam dessa excepcionalidade. E foi
um acordo em relação ao qual todos nós aqui fomos
unânimes. Portanto, acho que nem à votação temos
de submeter a matéria, porque já foi apreciada e votada. E a excepcionalidade, segundo o acordo, seria
dada única e exclusivamente ao Governador e ao
Ministro. Mas, se V.Exa., ainda assim, achar de bom
alvitre submeter...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nós devemos colocar em votação.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como
se encontram.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela
ordem, antes da votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Com
certeza, vou me submeter à decisão da Mesa, mas
vamos criar um precedente do precedente, porque se
trata de matéria vencida. Desculpe-me. Eu não participarei dessa segunda votação. Com todo o respeito,
eu me abstenho de votar, porque se trata de matéria
vencida.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Creio
que é muito sensata a manifestação tanto do nobre
Deputado Edmar quanto do Deputado Fantazzini.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Então, isso já foi aprovado.
Recebemos, no início desta tarde, uma representação do Deputado Jackson Barreto, do PTB de Sergipe,
contra o Deputado João Fontes, em razão da entrevista publicada no Jornal da Cidade. S.Exa. inclusive
enviou uma cópia do jornal que estou encaminhando
a todos os membros do Conselho. Essa representação
nós vamos mandar à Mesa da Câmara, ao Presidente
Severino Cavalcanti, que deverá encaminhá-la à Corregedoria e, posteriormente, ela virá para cá.
Hoje o Deputado José Dirceu entrou em contato
comigo para marcar o depoimento para dia 2 de agosto, às 14h30min. O Deputado Valdemar Costa Neto
também entrou em contato comigo para colocar-se à
disposição para marcarmos o dia e a hora, assim como
o Deputado Pedro Corrêa. São esses os 3 Deputados
que se colocaram à disposição para serem ouvidos
aqui no Conselho.
Srs. Deputados, a presente reunião tem por ﬁnalidade a produção de prova testemunhal, com a oitiva
da Sra. Maria Christina Mendes Caldeira. A respeito do
depoimento da testemunha, há alguns esclarecimentos
a fazer ao Plenário, de acordo com o dispõe o art. 12 do
Regulamento deste Conselho de Ética. A testemunha
prestará compromisso e falará somente sobre o que
lhe for perguntado, sendo-lhe defesa qualquer explanação ou consideração inicial. Logo após, será dada a
palavra ao Relator, Deputado Jairo Carneiro, para as
perguntas, que poderão ser feitas neste momento e
a qualquer momento que entender necessário após a
inquirição inicial. Após o Relator, será dada a palavra
ao representado ou ao seu procurador. A chamada
para que os Parlamentares inquiram a testemunha
será feita de acordo com a lista de inscrição.
Eu gostaria de repetir o que eu faço em todas as
reuniões: só poderão usar da palavra os membros do
Conselho de Ética e, posteriormente, os suplentes. Os
Líderes poderão fazer uso da palavra por 5 minutos,
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mas não poderão fazer qualquer pergunta. Os ViceLíderes poderão falar se trouxerem a esta Mesa uma
autorização, por escrito, dos Líderes.
Acompanham a testemunha o Dr. Paulo José
da Costa Júnior e o Dr. Fernando José da Costa, que
estão aqui presentes. Estão presentes os advogados
do representado, o Dr. Itapuã e o Dr. Luiz Francisco,
ﬁguras permanentes neste Conselho.
Antes de ouvirmos o Relator, eu gostaria de ler
um termo de compromisso.
“Termo de compromisso.
Nos termos do art. 12, inciso I, do Regulamento do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, presto o compromisso de falar
somente a verdade sobre o que me for perguntado acerca dos fatos relativos ao Processo
nº 1, de 2005, Representação nº 28 de 2005,
do Partido Liberal, movido contra o Deputado
Roberto Jefferson.
Sala das Reuniões, 20 de julho de 2005.
Maria Christina Mendes Caldeira.”
Com a palavra, inicialmente, o Relator Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
Presidente, Deputado Ricardo Izar, nobres colegas,
Sra. Maria Christina Mendes Caldeira, senhores advogados que a acompanham, senhores advogados
do representado, senhor advogado do representante,
quero fazer uma breve consideração sobre as testemunhas que estão sendo convidadas.
Sei do empenho de V.Exa. e da Secretaria deste
Conselho para poder agendar datas para comparecimento. Tenho conhecimento de algumas diﬁculdades
que, creio, devem ser superadas por aqueles cidadãos,
Deputados ou não, que devem ter compromisso com a
Nação nesta hora tão grave e difícil em que vivemos. Por
isso mesmo será importante reiterar os convites. Inclusive, que os nobres colegas membros deste Conselho,
titulares ou suplentes, que sejam do mesmo partido,
no caso de Parlamentares, possam interceder junto a
esses nobres colegas para que venham colaborar com
os trabalhos de apuração e investigação.
Essa uma breve referência que queria fazer e
que julgo de todo oportuna e necessária.
Sra. Maria Christina, devo fazer indagações preliminares à senhora e peço que não considere como
ofensivas à sua privacidade. Considere que são importantes para nos situarmos nesse contexto do trabalho.
A senhora aqui comparece para contribuir com os
trabalhos deste Conselho e sua presença aqui tem de
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ser enaltecida por todos nós. E a todos que compareçam também temos que prestar as homenagens.
A senhora foi casada com o nobre Deputado Valdemar Costa Neto? (Pausa.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Vivi com o Deputado Valdemar Costa Neto
durante um ano e meio.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em
matéria jornalística, temos aqui que houve um período de 2 anos, e depois de 2 anos e meio. Então, essa
informação não é verdadeira?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Comecei a viver com o Deputado do começo
de 2003 até julho de 2004. Foi um ano e meio.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sob o
mesmo teto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sob o mesmo teto, como marido e mulher.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Pela ordem. Eu pediria ao Presidente a troca de lugar da Sra. Maria Christina com o advogado, para ela
poder ﬁcar de frente para o Relator. Ela quer olhar para
o Relator, foge do microfone, e não ouvimos aqui. Se
pudesse fazer a troca, seria melhor. Ou então, mais
para cá. Aí, ela ﬁca de frente para o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas, se
ﬁcar de frente para V.Exa., é a mesma coisa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não tenho o poder da caneta, V.Exa. sabe disso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Continuando. Um ano e meio de convivência sob o mesmo teto.
E o motivo da separação? Se a senhora puder dizer,
se não houver algo que a deixe em constrangimento.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA
– O motivo da separação ﬁcou muito mais claro para
mim depois do que o País está vivendo, porque nos
últimos 4, 5 meses de casamento... Eu não venho de
uma família de políticos, eu não tenho know-how político. Então, muitas coisas que para pessoas da iniciativa privada podem ser normais não são normais na
política. Então, algumas vezes, durante meu primeiro
ano de casamento, vi muitos fatos esquisitos. Só que
fatos esquisitos não são situações, principalmente se
você não tem o conhecimento e expertise no assunto.
Chega um momento – não sou uma mulher burra nem
alienada, sempre trabalhei, tenho noção de algumas
coisas – em que muitos fatos esquisitos passam a ser
mais do que fatos esquisitos. Nesse momento, comecei
a questionar, vamos dizer, mais insistentemente algumas situações pelas quais eu tinha passado e ouvido.
Queria deixar claro que sou uma ex-mulher. Então, é
natural – não sou araponga e não tenho pretensão política nenhuma –, os meus relatos são de cenas que
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talvez façam muito mais sentido para os senhores do
que para mim. Hoje, essas cenas para mim fazem algum
sentido maior, mas tenho quase certeza de que para
os senhores vão fazer muito mais. Quando comecei a
questionar mais insistentemente o meu ex-marido em
relação a algumas situações as quais presenciei, ele
passou a ser extremamente violento comigo. Ele nunca
encostou a mão em mim diretamente, só que ele foi
extremamente violento, e eu não entendia muito o porquê. A sensação que eu tive, na realidade, é que virou
de Dr. Jekyll para Mr. Hyde, ou sei lá, um dos dois, de
repente, uma coisa assim. Aí, chegou a um limite que
não tinha como continuar casada. Ele tem várias opções de vida – acho que não vem ao caso aqui – que
também não condizem com as minhas opções de vida.
E eu falei para ele que eu não queria mais ﬁcar casada
com ele, que eu não queria isso. Porque existe um momento em que você tem que fazer uma opção: ou você
é conivente e participa... Enquanto você é inocente ou
enquanto você não sabe o que está acontecendo, é
uma coisa. A partir do momento em que você começa
a ter indícios e começa a ter alguma... Morei um ano
em Brasília, e nesse ano em Brasília comecei a entender um pouquinho mais de política e um pouquinho
mais do que se pode e o que não pode. Então, eu não
queria mais participar da vida dele, eu não queria mais
ser mulher dele. Essa decisão eu digo até quando foi.
Levei alguns empresários amigos meus... Eu queria
deixar bem claro o seguinte: eu acredito no Presidente
Lula. Sei que isso não vem ao caso, mas eu acredito
no Presidente Lula, porque acho que, se ﬁz um mau
casamento e fui inocente, ele também pode ter feito um
mau casamento, mas político, e também foi inocente.
Porque convivi 24 horas com um homem durante um
ano, e demorei um ano para perceber certas coisas,
e mesmo assim há muitas de que não tenho certeza.
Então, acho que ele também pode ter passado por isso.
E eu votaria no Presidente Lula de novo. Eu fui levar
alguns empresários... Houve um seminário em Nova
Iorque. Eu sou uma pessoa que morei muito tempo em
muitos países, tive uma educação...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe a senhora. Talvez essa parte do relato pudesse
ser deixada para mais um pouco adiante.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu ainda
indagaria da senhora o seguinte: a senhora estabeleceu
um pacto, um contrato, alguma coisa estabelecendo
regras da relação de convivência conjugal com ele?
Regras que pudessem ser de natureza econômica ou
ﬁnanceira?

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, casei
com um homem que, durante 7 anos, falou que era
completamente apaixonado por mim. Eu me apaixonei
por uma pessoa, mas ele era outra pessoa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Durante
7 anos?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – De 1995 até o dia que resolvi me casar com o
Valdemar, ele insistentemente me procurava e dizia que
eu era a mulher da vida dele, que ele queria namorar
comigo, que ele queria casar comigo, que, se eu desse uma chance para ele, ele ia me provar que poderia
me fazer feliz. Eu sou mulher. Então, mulher às vezes
pensa com o coração mais do que com a razão.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Então, se conheceram 7 anos atrás, mas a convivência foi de 1 ano e meio?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Nós nos conhecemos em 1995. Eu comecei a
namorar ele em 2002, nós namoramos por 2 meses,
nós terminamos o namoro, nós voltamos. Mas, durante
esses 7 anos, eu várias vezes saí para jantar com ele.
Em geral, eu levava amigas minhas, porque eu não
queria ir sozinha com ele, enﬁm, foram...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Existe algum processo judicial relativo à separação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, isso foi uma coisa absoluta que eu não
quis.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem, mas algum outro tipo de processo judicial entre
a senhora e ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, existe, existem. Existem 6 queixas-crime
que o Deputado pôs contra mim, existe um processo
de busca e apreensão do Partido Liberal contra mim.
Ah, eu gostaria de deixar claro também que as 6 queixas-crime que o Deputado Valdemar pôs contra mim
ele não pôs com uma advogada privada. A advogada
que assina as queixas-crime é a advogada do Partido Liberal.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E essas
queixas foram feitas posteriormente à separação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Essas queixas foram feitas posteriormente à separação. Existe uma ação que o Demarest, quando foi
meu advogado, colocou, que se chama interdito proibitório, pela forma como ele mandou cortar a luz da casa
no poste, ele mandou... E o resto, que eu acho que a
maioria das pessoas que moram em Brasília sabem.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E as
queixas-crime foram por que motivação?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Todas baseadas em crime de imprensa e,
se o senhor quiser, o Dr. Paulo pode juntar tudo isso e
entregar para o Conselho de Ética sem o menor problema, sendo que uma delas o Ministério Público já
não aceitou.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Eu vou agora entrar nos quesitos objetivos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Posso só dizer mais uma coisinha?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
senhora.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Já que a gente entrou nesse assunto e que eu
não gostaria... O Deputado Valdemar foi casado antes
com uma moça que chama Nara Aparecida da Costa
e existem várias queixas no Supremo Tribunal Federal
em relação a esse relacionamento, e ele já se separou há 15 anos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Da iniciativa de quem as queixas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dele contra ela.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então,
agora vou prosseguir com as questões objetivas. O
que a senhora sabe sobre o fato de o Deputado Valdemar Costa Neto utilizar verbas partidárias em proveito pessoal?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bom, como eu já disse, ele utiliza toda a
estrutura do partido em proveito pessoal, porque eu
não era casada com o PL, que eu saiba, e a advogada que assina as queixas-crime contra mim e a busca e apreensão é do Partido Liberal contra mim. Eu,
quando casei e quando fui morar com alguém, eu fui
morar com um homem, não com uma entidade, e, de
repente, eu sou uma mulher sozinha e estava me separando de, na época, acho que eram 45, hoje são 50
e não sei quantos. Então, tudo, a casa que eu vivia foi
toda paga pelo partido, as contas da casa eram pagas
pelo partido. Coincidentemente, a casa foi montada
no momento que eu passei a viver com o Deputado
Valdemar. Antes disso não existia a sede social do
Partido Liberal.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A sede
do partido era na residência?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu diria o contrário. Eu diria que a minha
residência era chamada de sede social.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
o aluguel... Era aluguel, no caso? Era pago pelo partido?

47350

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O aluguel era pago pelo partido, alguns móveis
foram pagos pelo partido, algumas coisas eu trouxe de
São Paulo e eram minhas, coisas pessoais minhas.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, nobre Deputado. O SR. DEPUTADO
EDMAR MOREIRA – Desculpe-me, Sr. Relator, eu
queria fazer uma ponderação. O objeto do Conselho
de Ética, em que este Conselho tem se pautado até
então... Acho que não é justo nós estarmos expondo
indevidamente a vida administrativa do PL, que foge ao
objeto desta reunião. Eu queria fazer essa ponderação
a V.Exa. Ainda mais que não temos aqui nenhum dado
que possa de repente até se opor a essas aﬁrmações
que estão sendo feitas, que tais de aluguel, vão surgir
compras de butiques e talvez de licores, etc. Eu faria
essa ponderação a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
Com a palavra o nobre Relator, por favor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre
Deputado Edmar, recebo com a devida cautela essas
informações, porque nós temos também uma nota,
creio que oﬁcial, do partido, posteriormente a essas
declarações da Sra. Maria Christina, repelindo essas
declarações, contestando a veracidade dessas informações. Por isso que eu me aproveito da sua contribuição para levantar para V.Sa., Sra. Maria Christina,
esses questionamentos feitos pelo PL, não diria nem
pelo próprio Deputado, pelo PL, contestando a veracidade dessas notícias, de que ele estaria usando em
proveito pessoal. A senhora, querendo acrescentar
alguma coisa, por favor.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, essas notas ﬁscais e toda essa documentação, na realidade, foi o próprio PL. Os Srs. Deputados
podem entrar na 16ª Vara, pedir o processo de busca
e apreensão que o Partido Liberal fez contra a minha
pessoa e ali estão todas as notas ﬁscais. Foi uma surpresa para mim quando recebi isso também. Então,
todas as notas ﬁscais, inclusive como o nobre Deputado disse, de chinelos, cabides e etc., mas isso foi o
material que o PL entregou ao Judiciário, numa ação
de busca e apreensão que está na 16ª Vara. O que eu
posso dar aos senhores, e isso é meu, é que algumas
coisas ali são de minha família, a foto e a nota ﬁscal
são do PL. Eu posso dar também microﬁlmagens de
cheques meus de coisas que foram compradas por
mim e a nota ﬁscal é do PL. Agora, essas notas ﬁscais
e essas fotograﬁas é só os Deputados pedirem na 16ª
Vara, busca e apreensão do Partido Liberal contra a
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minha pessoa, estão todas ali. Foi assim que eu tive
acesso a isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, está parecendo aqui que nós estamos
numa audiência da vara de família, onde os senhores
estão funcionando como juiz e nós, espectadores. Na
verdade, o motivo da vinda de dona Maria Christina
até aqui eu entendo que é especiﬁcamente sobre a representação feita pelo PL contra o Deputado Roberto
Jefferson. Esse assunto nada tem a ver com o motivo
da representação. Portanto,...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu
ingressarei no mérito, nobre colega, Deputado José
Carlos Araújo. Não estou valorando essas declarações,
apenas nós temos...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Relator, só um pouco. Eu entendo, quem conhece
V.Exa. tão bem quanto eu, com a competência, a seriedade, entende, mas acontece que nós todos estamos
sendo envolvidos por esse relato e estamos perdendo
um tempo com uma coisa que nada tem a ver com o
motivo da representação.
Portanto, Sr. Presidente, o que gostaria é que nós
nos ativéssemos exatamente ao motivo da representação e das questões correlatas a ela.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não. Vamos prosseguir. Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Apenas
não poderia também deixar de fazer o registro.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Relator, para colaborar, eu gostaria de passar às vossas
mãos notas ﬁscais do PL que dizem de todo o acervo
dos móveis e utensílios da casa que – absolutamente
não é o momento propício para dizê-lo – (ininteligível)
o partido tem. Vou passar às mãos de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está bom, Deputado Edmar. Tem a palavra o Relator, por favor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Desde que V.Exa. possa trazer esses elementos,
que, pelo que percebo, comprovam que esses bens
são propriedade do partido, mesmo não utilizando
recursos do fundo partidário, porque aí estariam em
ilicitude e nós, de ofício,...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Mesmo não, Sr. Relator, com certeza.

Setembro de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem. Se fossem recursos do fundo partidário, estaríamos diante de uma ilicitude e não nos poderíamos
omitir, mesmo que também não seja esse o foco da
investigação, mas nós teríamos a obrigação e a responsabilidade de anotar essas situações.Sra. Maria
Christina, a senhora, alguma vez, ouviu ou presenciou
algo referente a doações que os Deputados da base
do Governo estariam recebendo do PT, ou de qualquer
enviado do Governo? Se aﬁrmativamente, essas doações seriam pecuniárias e teriam caráter periódico
ou acompanhariam as votações dos grandes eventos
políticos nacionais?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Do Governo, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu não
falei “Governo”. Vou repetir para a senhora: alguma vez
ouviu ou presenciou algo referente a doações que os
Deputados da base do Governo – Deputados da base
do Governo – estariam recebendo do PT ou de qualquer enviado do Governo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Repito: do Governo, não; do PT, não; do Delúbio, sim.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essas
doações seriam em dinheiro, teriam caráter periódico,
acompanhariam as votações dos grandes eventos políticos, das grandes votações?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso eu não sei.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a senhora diz “sim” e como fundamenta o seu “sim”? Como
a senhora aﬁrma que tinha conhecimento, ou que viu,
que presenciou a entrega de recursos para Deputados,
pelo Sr. Delúbio, que a senhora declara agora.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não presenciei a entrega. Eu encontrei o Sr.
Delúbio uma vez, na minha vida, em janeiro de dois
mil e... Quando o avião caiu, acho que foi 4 de janeiro
de 2003. Eu acompanhei o Valdemar a uma festa em
Buriti Alegre, na Fazenda do pai do Delúbio – era alguma coisa do Divino, porque eu trouxe uma bandeirinha
dessa festa –, e, na volta dessa festa, o avião caiu. Pousamos em Goiânia; um amigo intimo do Delúbio, que
eu não conhecia, o Dr. Paulo Viana e a mulher Rosa
Viana, nos buscaram no aeroporto de Goiânia; fomos
até a festa em Buriti Alegre e decolamos de um outro
aeroporto, que não me lembro bem o nome – era um
aeroporto bem menor. Neste momento, gostaria até de
deixar claro o seguinte: essa viagem foi feita somente para a festa do Delúbio. Não houve, em momento
nenhum, encontro qualquer com qualquer político do
Partido Liberal. Porque eu li na contestação que foi um
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encontro do PL, e eu estou aqui para falar a verdade.
Então, a verdade é essa. Nessa festa do pai do Delúbio tinham pouquíssimos políticos, pouquíssimos. De
pessoas que eu conheço, estavam o Duda Mendonça
e a esposa, que também foram de avião, mas um avião
que não era jato, e pousaram nesse outro aeroporto
que a gente decolou, estavam ou o Luciano ou o Zezé
– eu não entendo muito de música sertaneja –, mas era
um desses, ou o Luciano ou o Zezé de Camargo, um
dos 2 estava presente, a família inteira do Delúbio. E
eu não me lembro de nenhum Parlamentar do PT. Eu
não me lembro. Pode até ter, porque tem muita gente que eu não conheço, mas eu não me lembro. Quer
dizer, não era uma festa de caráter político. Acho que
era aniversário do pai, era um negócio de... E o santo
anda pelas fazendas, e estava tendo isso lá. Então,
esse era o nível – o Deputado Valdemar diz que não
tinha intimidade com o Delúbio Soares –, esse era o
nível de intimidade dos 2.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
mas a senhora, e o dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O dinheiro... Depois disso, todas as... O Delúbio
nunca foi à minha casa, aqui em Brasília, nunca pisou
na minha casa. Os encontros do Delúbio com o Valdemar eram sempre feitos em hotéis, ou num hotel que
eu acho que se chama Gran Mercury, em São Paulo,
ou no Blue Tree, aqui em Brasília. Eu sei disso porque,
às vezes, ele me ligava do lobby dizendo que ele estava esperando o Delúbio. E é só por isso que eu sei.
Em relação ao dinheiro, eu sei que existia um dinheiro
por uma conversa que eu ouvi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Que
conversa, com quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Deputado Valdemar com o Bispo Rodrigues.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Onde e
quando?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Deputado Valdemar estava na minha casa,
e o Bispo Rodrigues eu não sei onde estava. E o Deputado Valdemar falou com o Bispo Rodrigues em relação
a que ele ia ter um aumento do partido em relação a
uma operação ﬁnanceira que estava sendo feita por
causa... Quem eu acho que estava ajudando a montar
essa operação ﬁnanceira era o Bispo Rodrigues. Inclusive, eu queria deixar... Eu só entendi isso pelo seguinte:
houve uma situação na qual o Bispo Edir Macedo não
queria mais o Bispo Rodrigues como Presidente do PL
no Rio de Janeiro, logo depois da exoneração dele. E
houve meio que uma medida de forças. Existiam muitos cafés da manhã na minha casa e algumas vezes
eu ouvia algumas coisas. E um dia eu perguntei para
o Valdemar por que não deixavam o Senador Crivela
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assumir a Presidência do PL do Rio de Janeiro, porque
ele é uma pessoa, na opinião da maioria das pessoas,
mais bem preparada e que tem uma imagem melhor.
E o Valdemar me disse que não porque o Bispo Rodrigues estava montando uma operação que ia fazer do
PL o maior partido do Brasil. Por isso que, quando eu
ouvi essa conversa entre os 2 ao telefone, eu prestei
mais atenção. E aquilo naquele momento não me fez
sentido nenhum. Hoje, várias coisas que não me ﬁzeram sentido nenhum podem fazer muito sentido para
os senhores. É como se eu tivesse visto trailers de um
ﬁlme e, de repente, hoje talvez eu tenha uma parte do
roteiro no meu colo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
em nenhum momento a senhora viu dinheiro? Ouviu
ele falar em valor?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. Eu vi dinheiro, sim, no cofre que ele
tinha na casa. Isso eu vi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dinheiro
de alto vulto, alta monta?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, muito dinheiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mais
ou menos quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sou uma pessoa que eu pago tudo com
cartão de crédito e com cheque. Então assim, eu não
sou uma pessoa que estou acostumada...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quem
levou esse dinheiro para casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele provavelmente, não eu.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas a
senhora vivia com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu vivia com ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
então? Provavelmente ele por quê?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque eu não sei, só ele que abria o cofre. Eu não
tinha o segredo do cofre, eu não mexia no cofre. Tanto
que, para o senhor ver o limite da minha boa-fé, esse
cofre foi retirado da minha casa e eu estava presente
e eu não me indispus a que o cofre fosse retirado. Se
eu fosse uma pessoa um pouco mais maliciosa...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora só viu o Delúbio uma única vez?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Uma única vez.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nessa festa?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Na festa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele
nunca foi à casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Nunca.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca. Os outros dirigentes do PT já compareceram à
sua casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Já compareceram à minha casa.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO –
Quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Na festa do... Eu pessoalmente me dou, eu pessoalmente gosto muito de algumas pessoas do PT.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
mas a pergunta é se estiveram lá em sua casa.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Estiveram na minha casa em ocasiões, em
festas.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Festas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em jantares, em ocasiões sociais. Nunca nenhum
membro do PT esteve na minha casa para negociar
qualquer coisa política, inclusive os almoços políticos
que aconteciam na minha casa eu não me lembro de
ter nenhum membro do PT nunca.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E de
algum outro partido? Líderes ou Presidentes de outros partidos?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, já tive.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quais
que a senhora lembra?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O almoço do Deputado José Múcio, o Bispo Rodrigues, o Valdemar, e o outro eu acho que era Pedro
Henry. É porque têm algumas pessoas que eu não
conheço. Então, eu vejo uma vez, eu não sei. O José
Múcio eu sei porque ele é muito... Eu cheguei à sala e
cheguei a cumprimentá-los. E ele, eu falei que minha
tia gostava muito dele. A minha tia tem casa em Natal
e ele é de Recife. Ela tem grandes amigos em Recife.
Então, eu falei: “minha tia gosta muito de você”.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora teve a oportunidade de participar de algum encontro, reunião, de ouvir conversa sobre dinheiro, sobre
esquemas, desculpe a expressão, esquemas?A SRA.
MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não
almoçava com eles. Minha casa, essa casa tinha uma
sala separada na qual inclusive a entrada era sepa-
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rada. Algumas coisas às vezes eu ouvi, e que é isso
que eu digo a vocês que são esses ﬂashes, que para
vocês podem fazer muito mais sentido do que para
mim. Eu não sou política, sou publicitária. Então, não
é um assunto que me...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É porque
a senhora declarou, na abertura, que fatos que creio
dessa natureza, que não digniﬁcam a vida pública, foram os motivos determinantes da sua separação.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Exatamente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então
por isso nós queremos explorar a sua informação. A
senhora deve deter essa informação, mas precisa
dizer a este Conselho, porque nós não estamos conseguindo obter esse relato dessa verdade que a senhora produza.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então, vamos a situações que eu achei esquisitas
e que os senhores podem achar que elas são mais do
que esquisitas. Quando caiu o avião, teve uma situação,
no mesmo dia à noite, que o Valdemar...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe aí. A senhora vai falar sobre isso logo. Mas, em sua
casa, antes de a senhora falar do avião, em sua casa
não se recorda de nenhum fato que lhe tenha trazido
assim uma indignação, envolvendo dinheiro, propina,
mensalão, corrupção?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, na minha casa não me recordo de nenhum...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ou em
qualquer outro ambiente em que a senhora estivesse
presente?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não; aí então...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Fora
o avião.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, o avião é...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em alguma reunião social onde houvesse tratamento dessas questões?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. O avião acho que é importante
porque...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim, a
senhora vai falar sobre o avião; é que eu quero explorar se houve outros eventos. (Risos.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, é porque eu acho que comprar partido
político não é lícito. É?
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pode
continuar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Partido político a gente pode comprar?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pode
falar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então é isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Diga
as suas verdades.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bom, o avião caiu e, à noite, o Deputado Valdemar
virou para mim e falou que o Marcílio tinha quase tido
um enfarte quando soube que o avião caiu.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quem
é Marcílio?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Marcílio é... Ele incorporou 2 partidos para ter
uma verba partidária maior, que mudava realmente...
Eu não sei números. Os senhores devem saber números. Mas mudava assim tipo... Eu não posso falar,
mas assim mudava... Isso é chute que eu vou dar. Mas
mudava tipo de 30 mil por mês para 500 mil por mês.
Para isso, ele tinha que incorporar 2 partidos. Ele incorporou 2: um é do Canindé Pegado, que é uma pessoa seriíssima, honradíssima, não tem nada – nunca
soube de nada errado dele –; o outro é desse senhor,
que é o Marcílio, que o Valdemar me disse que ele
quase enfartou quando soube que o avião tinha caído. Aí eu falei: “mas por quê?” “Porque eu tenho que
dar 5 milhões para ele e o ﬁlho dele falou que o avião
caiu e ele falou: ‘bom, agora ele morreu, eu não vou
receber nada’.” (Risos.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E qual
seria a origem desses 5 milhões? A senhora percebeu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, eu não sei!
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
tem mais algum elemento consistente que a senhora
possa oferecer ao Conselho sobre essa história desse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que provavelmente com 5 milhões a vida
do Seu Marcílio tenha mudado muito, não é?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas a
senhora sabe se ele recebeu o dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele deve ter recebido, não é, porque ele incorporou.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora tem elementos que auxiliem a nós para dizer
que deve, por que deve e como deve?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, porque ele assinou a incorporação.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas a
senhora não tem nenhuma indicação, nenhuma pista
para nos dar? Foi um cheque? Foi no banco tal? Foi
ali no edifício onde funciona o Banco Rural? Não tem
nenhum elemento para oferecer a nós?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não se usa cheque aqui, não é? (Risos.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora é quem vai-nos dar os elementos. (Risos.) Nós
queremos saber o seu conhecimento dos fatos. Eu estou explorando um pouco a imaginação, mas a senhora
tem de dizer as verdades que a senhora conhece.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas as verdades que eu conheço são limitadas.
Os senhores têm muito mais experiência, não é? E
quem tem que investigar não sou eu. Os senhores
têm muito mais experiência do que eu nesse tipo de
coisa. O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vou
prosseguir.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Inclusive, eu não sabia que era ilícito comprar
partidos. Só vim a saber depois.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vou
prosseguir. O jornal Estado de S.Paulo, em sua edição de 18 de junho de 2005, traz notícia dando conta
de que a senhora teria conhecimento de um esquema de contribuição ilegal para a campanha do então
candidato Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, doação que teria sido feita pelo Governo de Formosa,
Taiwan, e que a triangulação envolveria o Deputado
Valdemar Costa Neto e o então tesoureiro do PT, Sr.
Delúbio Soares.
O que a senhora diz sobre essa nota do jornal?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bom, minha relação com Taiwan. No ﬁm de 2002
houve um jantar social no restaurante Piantella, onde
estavam alguns taiwaneses, o Deputado Valdemar, eu,
Jacinto Lamas, uma pessoa que trabalhava no Partido
Liberal, que se chama Marco Antônio, que não trabalha
mais, e mais alguém. Era uma mesa de umas 8 pessoas. Foi a primeira vez, foi um jantar extremamente
social, no qual estavam presentes um empresário de
Taiwan que se chama Fan – tenho até um cartão da
mulher dele, que é editora de um jornal lá – , mais algumas pessoas do Governo de Taiwan e uma pessoa
chamada Chuong, de Mogi das Cruzes. Até então era
um jantar social. No carnaval de 2004...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe-me. O jantar se resumiu a ser apenas um encontro social?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – No Piantella.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
houve nada que interesse a este Conselho?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em 2004 houve.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
falo de 2002.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu falo em 2002, porque, como os senhores
vão ter de investigar, os senhores poderão ver quem são
os taiwaneses que estavam aqui no ﬁm de 2002, para
se ter uma seqüência lógica, porque como eu não...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pode
prosseguir, tudo bem.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em janeiro de 2004, o Deputado Valdemar me
falou que precisávamos ir a Taiwan, porque ele estava
sofrendo muita pressão e ele precisava ir no Carnaval, em viagem oﬁcial. Nós fomos a Taiwan a convite
do Governo de Taiwan. As passagens foram pagas
pelo Governo de Taiwan. Eles pagaram em business
class. O Deputado pagou a diferença para mim e para
ele para voarmos em primeira classe, mas o Senador
Aelton de Freitas viajou com o Chuong. Chegando lá,
foi uma viagem basicamente oﬁcial. Existia uma intérprete full-time que se chama Isabel. Acho que ela até
ia ser transferida para o escritório comercial de Taiwan
aqui, em Brasília.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, acho que deveríamos chamar a Comissão de Relações Exteriores, porque estamos saindo
do mote, que é a representação, para nos envolver em
questões internacionais. Já estamos em Taiwan.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Nobre Deputado, ela está respondendo à pergunta
do Relator. É muito importante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Mas nada tem a ver. O Relator não está perguntando coisas de Taiwan. Está perguntando de dinheiro do
Governo, dinheiro de entidades públicas do Brasil.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sou
da Comissão de Relações Exteriores e estamos muito
interessados. Portanto, peço ao Relator que continue.
(Risos.)
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, pela ordem. É muito válida a contribuição do
Deputado Fernando Gabeira. Estou curioso quanto à
data do Carnaval em Taiwan a que ela se referiu.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – O
Carnaval é brasileiro.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Quando é o Carnaval lá?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra a depoente, por favor.A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu trouxe
o meu passaporte. O meu passaporte tem a data da
viagem. Durante 2 dias ﬁzemos visitas oﬁciais, e num
dos dias houve um almoço no Ministério, inclusive foi
em homenagem ao Deputado Valdemar. Ministérios de
Relações Exteriores em geral têm protocolado esse
tipo de coisa, porque eles imprimem um menuzinho,
põe homenagem ao fulano, não sei o quê – que eu até
tinha, mas não tenho mais. Nesse momento a Isabel,
que era intérprete... Nesses momentos oﬁciais, eles
utilizavam um outro intérprete. Quando a gente estava dentro da Câmara dos Deputados de Taiwan, foi o
intérprete da Câmara, oﬁcial; quando a gente estava
dentro desse que acho que é o Ministério – eu estou
com os cartões das pessoas aqui – foi a intérprete do
Ministério. E a composição da mesa era a seguinte:
Michel, que é esse senhor que acho que é Ministro da
Relações Exteriores, não sei qual é a posição dele,
ele estava aqui; eu estava à direita dele; à esquerda
dele estava a mulher do Fan, que é essa senhora que
é editora de jornal; ao meu lado estava o Deputado
Valdemar. Depois não me lembro quem mais estava,
acho que estava o Senador Aelton, o Chuong... Bom,
não me lembro. A certo momento, o Michel perguntou
para mim se eu me incomodaria – eu falo inglês ﬂuentemente, eu estudei nos Estados Unidos – de fazer
uma tradução ao Deputado Valdemar, porque ele não
gostaria de usar o intérprete oﬁcial, e acho também
pela situação na qual eu estava sentada ao lado dele
– e o Valdemar não falava absolutamente nada de inglês. Então, ele perguntou para mim da contribuição
que ele tinha entregue ao Valdemar para a campanha
presidencial e por que até hoje nenhum membro do
PT tinha se manifestado e tinha ido até Taiwan e tinha
facilitado as relações comerciais entre Taiwan e Brasil,
e que, aliás, muito pelo contrário, eles tinham uma relação muito mais próxima com a China. E o Valdemar
respondeu para eles que não, que era um momento
político complicado, mas que eles provavelmente fariam alguma coisa. E eu traduzi isso de volta. Quando
eu cheguei no hotel, eu perguntei: “Mas que é isso?”
Ele falou para mim que ele tinha intermediado com o
Delúbio uma doação para a campanha presidencial,
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porque eles tinham feito um acordo, ele e o Delúbio,
quando eles ﬁzeram a coligação. Tem algumas coisas
que eu não vou saber dizer o nome técnico que os
senhores sabem, verticalização, e pela verticalização
muitos políticos do PL tinham se prejudicado; então,
que o Delúbio tinha combinado com ele que ia dar uma
ajuda de custo para esses políticos, e que o PT não
estava cumprindo com o dinheiro que ele tinha que
dar – isso foi dito pelo Valdemar e eu não tenho prova
alguma contra o PT – e que o PT não tinha dado o
dinheiro no dia que tinha prometido, e que daí, então,
ele fez essa intermediação para que esse dinheiro que
ele tinha prometido ele ﬁcasse com uma parte e ele
pudesse entregar aos Parlamentares. Então, isso é a
Operação Taiwan.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Bom,
mas a senhora nunca também viu a concretização dessa ajuda ou o dinheiro, nada? A senhora nunca viu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Só esse
relato, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Se eu tivesse visto, eu tinha separado mais
rápido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Bom, eu
não posso investigar o foro íntimo de V.Sa. A senhora
sabe se havia uma grande amizade entre o Deputado
Valdemar Costa Neto e o Sr. Delúbio Soares?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A pessoa que mais constantemente o Valdemar
falava no Partido dos Trabalhadores era com o Delúbio
Soares. Eu me dou com algumas pessoas do PT e o
Deputado Valdemar várias vezes perguntava para mim
por que eu me dava com essa gente, porque eles não
são gente que nem a gente. O SR. DEPUTADO JAIRO
CARNEIRO – Pelo noticiário da imprensa, consta que
a senhora tem conhecimento de que diversas outras
agências de publicidade, além das já apontadas pelo
Deputado Roberto Jefferson, seriam usadas para repassar dinheiro de estatais a políticos e assim montar a
base do Governo no Congresso. Se é verdade a notícia
da imprensa, quais seriam essas agências?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho conhecimento de nada disso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora declarou ao O Estado de S.Paulo, edição de
24 de junho último, que vem recebendo ameaças. É
verdade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu já recebi. Ano passado eu tive que fazer um
Boletim de Ocorrência.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E este
ano?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu fui ameaçada novamente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por
quem, de que modo, por quê?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não sei. Eu queria saber até o Boletim
de Ocorrência que ﬁz no ano passado o que aconteceu com ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Explique melhor o que aconteceu com ele.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Se foi feita uma investigação, porque no ano passado bateram no meu carro, no ano passado me ameaçaram de me matar. Tenho o Boletim de Ocorrência
e posso disponibilizar ele depois para os senhores, e
acho que até hoje não foi feita nenhuma investigação
em cima disso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A imprensa também noticia que a senhora declara que presenciou diálogos nos quais se discutiam o chamado
mensalão. É verdade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bom, eu já falei que foi esse diálogo que ouvi
entre o Bispo Rodrigues e o Valdemar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E foi
onde mesmo que aconteceu isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Valdemar estava em casa, ao telefone, e o
Bispo Rodrigues, eu não sei onde estava.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora conhece o Sr. Canindé Pegado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Conheço.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E ele
tem alguma participação em qualquer tipo de reunião
que tratasse dessas questões de dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Que eu saiba, absolutamente não. O Sr. Canindé
Pegado é o do outro partido pequenininho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora celebrou algum acordo ﬁnanceiro com o seu
ex-marido, Deputado Valdemar Costa Neto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, Excelência, eu gostaria de explicar bem. Na
época da minha separação, o escritório que eu contratei foi o Demarest & Almeida, que é um escritório
excelente, é um dos melhores escritórios do Brasil. E
a advogada do Partido Liberal, Ana Daniela Leite, mais
uma vez, pediu para que a advogada do Demarest,
Carla Lobo, mandasse uma proposta de acordo para
terminar a nossa separação, na realidade não tem Vara
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de Família. Os termos dessa proposta de acordo foram
dados e sugeridos pela advogada do Partido Liberal.
E a advogado do Demarest me ligou inclusive e falou:
“Maria Christina, eles pediram para mandar um acordo”.
Eu falei: “Carla, eu, se fosse você, não faria isso”. Ela
falou para mim: “Não, Maria Christina, isso é normalíssimo, é de praxe entre advogados fazer esse tipo de
coisa”. Eu contratei o melhor escritório ou considerado
um dos melhores escritórios de advocacia do País, eu
tinha que conﬁar neles. Inclusive se os senhores precisarem depois, o Dr. Paulo está entrando com uma
queixa-crime contra o Deputado – a primeira queixacrime que estou entrando – amanhã, no Supremo, contra o Deputado Valdemar Costa Neto em cima dessa
história de extorsão, que atrapalhou a minha vida, e
muito, e eu não quis prejudicar a Carla Lobo. Eu tenho
inclusive e-mails trocados com o Demarest que provam
que eu não dei consentimento, não ﬁz absolutamente
nada, e o Demarest fez isso na boa-fé.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Demarest é o seu advogado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Demarest & Almeida.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É o
seu advogado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Era, na época.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Esse
acordo se completou?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Claro que não. O objetivo... Bom, eu tenho que
me ater aos fatos, mas a sensação que eu tenho é
que o objetivo do Partido Liberal nisso não era fazer
um acordo, era denegrir a minha imagem, porque eles
não tinham nada para falar contra mim. O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora, em alguma
situação, durante a sua convivência, seja na casa, seja
em qualquer outro local ou ambiente, viu o Deputado
Valdemar Costa Neto entregar alguma contribuição,
algum valor a qualquer Deputado do partido dele ou
de outro partido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ou a
membro do Governo ou do PT?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Diante
de tudo o que a senhora declarou, como a senhora
avalia a sua contribuição, de modo muito sucinto e
objetivo, para este Conselho, de como, a partir da sua
contribuição, se poderia impingir ao Deputado Valde-
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mar Costa Neto uma culpa ou responsabilidade por
algo que ele tenha cometido de errado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Os senhores que têm que investigar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
mas eu gostaria que a senhora pudesse, de uma forma
já conclusiva, do seu depoimento, dizer eu acho que
ele cometeu isto por isto, aquilo por aquilo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sinto muito, mas eu...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não sou
advogado de defesa, sou o Relator. Minha obrigação
é a imparcialidade...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu não sou...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ... na
apuração e nos questionamentos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu não sou advogada, eu não sou Ministério
Público, eu não sou política.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas a
senhora pode dizer de tantas as coisas esquisitas que
a senhora falou e que foram motivos detonadores da
sua separação. A senhora falou sem detalhar; por isso,
eu indago por último.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tem mais coisa esquisita. (Risos.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – São
esquisitas e se envolvem em ilicitude ou imoralidade
da vida do homem público, em particular do Deputado Valdemar Costa Neto, então, relate aqui perante
todos nós.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu nunca tinha pisado num cassino na minha
vida. A primeira vez que eu fui num cassino na minha
vida foi com o Deputado Valdemar Costa Neto, em
novembro de...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Pela ordem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, Sr. Relator, eu queria saber o seguinte: no cassino foi gasto dinheiro público? É isso que
eu quero saber. Vamos ser objetivos. Vamos perder
muito tempo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito
bem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Vamos ser objetivos.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vamos
ouvi-la.
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quinhentos mil dólares, se a pessoa não tem
origem, eu acho que é uma coisa a ser investigada.
Ou não? Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra os advogados do representado.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então, eu nunca...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Talvez
para a senhora concluir o seu raciocínio sobre esse dinheiro, se a senhora sabe da origem desse dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não, os senhores que têm que investigar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O cassino foi no exterior?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O cassino foi no exterior.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – No exterior. E ele passou com essa dinheirama?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu já passei uma vez com uma dinheirama que ele ganhou na bolsa sem saber. Então, posso
contar? Tá. (Risos.) Eu nunca tinha ido num cassino
na minha vida. A primeira vez que eu fui no cassino foi
no show do Luís Miguel com o Deputado Valdemar, no
qual ele recebeu do gerente do cassino, do Conrad, 35
mil dólares para jogar. São umas ﬁchas diferentes, que
ele ganhou para jogar. Nesse dia, ele ganhou 60 mil.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Cassino onde? A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em Punta del Este. Nesse dia, ele
ganhou 60 mil dólares no cassino. O Conrad, ele usa
meio que vôos fretados: vai todo mundo junto e volta
todo mundo junto. Ele ganhou os 60 mil dólares. Ele
quis sair do hotel no mesmo dia que a gente chegou.
Às 4 da manhã, nós pegamos uma limusine, fomos até
Montevidéu, pegamos o avião e viemos para o Brasil.
Ele pediu para mim pôr na minha bolsa, porque ele
disse que não dava para guardar com ele. E eu pus e
entrei no País. Aí, quando eu entrei no País com isso,
ele falou: “Agora você me dá o dinheiro”. (Risos.) Essa
foi a primeira vez. A segunda vez que fui a um cassino
foi quando me casei. Eu me casei no... Eu já morava
junto, ele quis se casar num cassino. Foi a primeira
vez que fui a Las Vegas. Casei no Caesars Palace. A
minha testemunha é um grande amigo do Valdemar, é
o gerente de jogo do cassino, que se chama Alejandro
Pariente. E o Valdemar transferiu 100 mil dólares para
o cassino. Quando a gente chega lá, eles te dão um
cartãozinho, e você tem um crédito a sacar, 100 mil
dólares. Nesse momento, ele não perdeu. Daí, fomos
embora do cassino e, do mesmo jeito que ele mandou
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o dinheiro para lá, ele mandou de volta para cá. Não
sei como. Mas isso é só pedir documentação para o
cassino. Inclusive, os senhores sabem que em cassino é tudo ﬁlmado. Então, eles são obrigados, não sei,
a abrir, eu acho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sra.
Maria Christina, a senhora falou que transferiu.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Transferiu de onde para onde? Transferiu 100 mil dólares para
o cassino. De onde transferiu esse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – De São Paulo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – São
Paulo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele falou para mim que ia ao escritório de alguém,
não sei de quem. Ele falou: “Vou ao escritório transferir
o dinheiro para o cassino”.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Antes de vocês viajarem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, um pouco antes de a gente viajar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Que
data foi essa, a senhora se lembra?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Trinta e um de dezembro foi quando a gente
viajou. A gente passou o Natal em Nova York, dias 23
e 24 de dezembro. Então, deve ter sido na semana do
comecinho de dezembro, 20, 21, 22.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Final
de dezembro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – De 2004. Não, desculpa, de 2003 para 2004.
Na vez dos 500 mil dólares, fomos ao show do Julio
Iglesias...
(Intervenção inaudível.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, ele recebeu de volta. Um dia ele falou para
mim: “Vou buscar o dinheiro”. Mas não sei como era
feito isso, ele é quem tem que responder. Ele é que
tem a expertise em cassino, não sou eu. A terceira vez
foi no show do Julio Iglesias, em Punta del Este. Dessa vez, eu me levantei da mesa, porque, na hora que
levantei da mesa, ele já tinha perdido 300 mil dólares.
A gente teve uma discussão. Havia várias pessoas, é
só ver quem estava em Punta del Este nessa época,
porque foi uma coisa meio patente. Falei: “Olha, acho
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um absurdo uma pessoa perder isso”. Levantei e fui
para o quarto. Ele foi atrás de mim e ﬁcou uma hora
no quarto. Ele voltou para o cassino e ﬁcou jogando
até as 8 da manhã. A hora que desci, ele falou para
mim: “Perdi 500 mil dólares”. Depois disso, ele foi de
novo a cassino. Eu ainda estava casada com ele, mas
eu não quis ir.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, só para completar. Esses 500 mil dólares, foi a
senhora quem ajudou a transportar na viagem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu, não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E como
é que apareceu esse dinheiro? Os 500 mil dólares
apareceram como?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Lá no cassino?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tem que perguntar para o cassino como é que
eles fazem.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não,
como é que ele paga. Como é que ele pagou os 500
mil?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Pergunte para ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora não estava com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Como funcionava?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
sei, confesso que não sei.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele ia lá no caixa, pegava as ﬁchinhas e
assinava um papelzinho. Daí, o cassino guarda esse
papelzinho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Confesso que talvez aqui alguém conheça mais do que eu
essa questão. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Srs. Deputados, com a palavra o advogado do representado, Dr. Luiz Francisco.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Obrigado, Sr. Presidente. Eminente Relator, ilustres
advogados da testemunha e do representante,...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Por favor, peço silêncio.O SR. LUIZ FRANCISCO
CORRÊA BARBOSA -... com destaque a honra de ter
entre nós a presença do eminente Prof. Paulo José da
Costa Júnior, a quem saúdo. Sr. Presidente, gostaria de
dirigir algumas questões à Sra. Maria Christina. Mas,
antes, a defesa do Deputado Roberto Jefferson quer
se regozijar com V.Exa. e com o eminente Relator, e
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destacadamente com os ilustres Deputados da bancada do PL, que hoje, como vem tentando a defesa
há bastante tempo, resolveram aderir à sustentação
de que tem que haver, sim, correlação entre o fato da
acusação e a defesa. Ouvimos todos o protesto quanto ao suposto afastamento da testemunha do tema da
acusação, e nós queremos nos associar a isso que
pareceu ser um protesto da bancada do PL, porque,
aﬁnal, vimos defendendo isso desde o início. A ilustre
testemunha, dona Maria Christina...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quero
só deixar claro que não fui aqui advogado do PL.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ao contrário, reﬁro-me aos ilustres Deputados, à
minha direita, que sustentaram que ela tinha que se
ater ao fato da acusação e não a novidades, como eu
protestei anteriormente, no caso do Deputado Jefferson. A ilustre testemunha, ao iniciar seu depoimento,
referiu-se a divergências entre posições suas – dela,
testemunha – e opções de vida, expressão por ela
usada, do Deputado Valdemar Costa Neto. Pergunto se ela poderia ser mais especíﬁca quanto a essas
opções de vida.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, eu já falei as opções de vida.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não, não falou, não.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então, o senhor podia ser mais especíﬁco na
sua pergunta?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Eu não sei, porque a senhora disse que havia uma
divergência com relação ao seu ex-marido, em função de opções de vida dele, com as quais a senhora
não compartilhava, mas não esclareceu que opções
de vida seriam essas que causavam as divergências.
É esse o sentido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe, que interessem ao nosso estudo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim, que interessem à causa, é claro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então, todas aquelas que interessam à causa eu
já falei. As outras são pessoais.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Nenhuma outra que interesse à causa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Está bem. A testemunha também se referiu, Sr.
Presidente, a uma busca e apreensão que estaria em
andamento ou teve andamento na 16ª Vara. Pergun-
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to se ela pode informar na 16ª Vara de onde, de que
Comarca.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu passo o número do processo sem o menor
problema.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Não, mas o lugar em que foi...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Brasília.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Brasília, 16ª Vara de Brasília. E também se ela
pode informar quem é Jacinto Lamas, a quem ela se
referiu como presente num jantar no restaurante Piantella, em ﬁnal de 2002, quando estavam lá também os
taiwaneses.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, esqueci, outra esquisitice. O Jacinto Lamas,
algumas vezes eu vi o Valdemar pedir para o Jacinto
ir para Belo Horizonte buscar a mala, ir para não sei
onde buscar a mala, ir para... Eu acho que o Jacinto
deveria ser convocado.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas quem é ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É o ex-Tesoureiro do PL.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, do PL.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele vai poder ajudá-los muito mais do que eu.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Que malas são essas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Aquelas que têm andado por aí ultimamente.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas se refere a malas de dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não posso falar o que eu nunca vi.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas as que andam por aí sendo faladas são malas
de dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E outras malas também.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Dessas eu não soube.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele vai poder falar para o senhor mais do
que eu.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Belo Horizonte, a senhora disse?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Belo Horizonte.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Belo Horizonte. A propósito, a senhora...
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que deveriam ser investigadas não só
as idas dele ao Banco Rural de Brasília, mas também
as idas dele a Belo Horizonte.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Do Sr. Jacinto Lamas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ham.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Em qual banco, em Belo Horizonte?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, isso eu não sei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Se a ilustre testemunha, se referindo ao caso de
Taiwan, a visita oﬁcial, aquele jantar e as contribuições
que teriam sido feitas em favor de um partido ou candidatura, se essas contribuições seriam do Governo
taiwanês ou de pessoas taiwanesas que tenham empreendimento lá querendo penetrar aqui no Brasil.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O pedido de explicação me foi feito dentro de
um órgão oﬁcial de Taiwan. Agora, detalhes, a melhor
pessoa para explicar para os senhores seria o Chuong,
que foi quem intermediou.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ele mora no Brasil?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mora em Mogi das Cruzes.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Qual é a atividade dele lá?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Acho que ele planta cogumelo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– É agricultor?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, mas ele é primo de políticos de Taiwan.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim. Entre esses empresários presentes no jantar,
qual era a área de atividade desses empresários taiwaneses lá presentes? Eram industriais, eram comerciantes, eram agricultores?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Um era banqueiro e o outro era industrial.
Eu tenho os nomes, os senhores podem pesquisar
e ver isso. O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Esse que era industrial, qual era o ramo de
indústria dele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Creio que eram vários, mas, entre outros,
farmacêutico.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E havia entre esses empresários, ou esse mesmo,
algum que fosse investidor de jogos eletrônicos?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei dizer.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A ilustre testemunha, Sr. Presidente, também se
referiu a uma transferência de 100 mil dólares norte-americanos e a uma outra que não entendi bem se
era transferência ou débito contraído num cassino de
500 mil dólares. Pergunto se essa transferência signiﬁcando crédito do Brasil para o destino no exterior foi
feita em nome de quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi feita em nome do Deputado Valdemar.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– No nome dele. E onde foi feita?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Em São Paulo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em São Paulo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Quando foi feita?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Um pouco antes da nossa viagem, porque, quando chegamos no Caesars Park, o Alejandro Pariente
recebeu o Valdemar.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Isso por ocasião do casamento?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. E deu para ele um cartão.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim, o crédito do cassino.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E dos 500 mil dólares também?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dos 500 mil dólares, eu o vi perder parte, não
sei como pagou.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Que jogo era esse?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bacarat.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Bacarat. A senhora conhece o Deputado Sandro
Mabel?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Conheço.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Em que circunstâncias?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Várias vezes o Deputado Sandro Mabel jantou
em minha casa, almoçou em minha casa. O Deputado
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Edmar Moreira e a mulher dele, Júlia, de quem gosto
muito, também jantaram e almoçaram na minha casa.
E eu gosto muito do Deputado Sandro Mabel e da mulher dele, Cláudia, também.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– O Deputado José Janene também?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Pode até ser, mas não o conheço.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E seu assessor ou chefe de gabinete, Sr. Genu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tem pessoas que não conheço.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E o Deputado e ex-Ministro José Dirceu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Esteve na minha casa uma vez, só, inclusive foi
a meu pedido, eu liguei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A que título?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu liguei para a Maria Rita, mulher do Deputado,
pedindo para que eles fossem a um jantar na minha
casa.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, era um convite social?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. Ele esteve uma vez. Quero deixar claro
que o Deputado José Dirceu não gosta do Deputado
Valdemar Costa Neto.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Tá bom. (Risos.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E eu ... tudo bem que o mundo desacredita nele,
mas eu pessoalmente tenho grande admiração pelo
Deputado José Dirceu.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora e milhares de paulistas que o trouxeram a
esta Casa como Deputado. A senhora é paulista?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sou paulista.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Então. E o Sr. Marcos Valério, já que falamos em
Belo Horizonte, já esteve na sua casa? A senhora o
conhece?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Nunca o vi.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Nem nunca antes tinha ouvido falar dele?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Penso que estou satisfeito. Meu colega... Não? Posso
prosseguir? Então, vou prosseguir, com a tolerância
de V.Exa. e a paciência da ilustre testemunha; ilustre e
encantadora. (Manifestação do Plenário.) (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– V.Exa. vai continuar?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Pretendo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Com
todo o decoro...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora pode informar se seu ex-marido, o Deputado Valdemar Costa Neto, costuma usar cheques,
cartões de crédito?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Nada em cheque e cartão de crédito. Começou
a usar um Visa Elétron que era debitado na conta do
partido depois que eu dei um monte de chilique, porque falei que não existia, que nunca tinha visto uma
coisas dessas.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ele anda com dinheiro no bolso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele anda com dinheiro no bolso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Moeda nacional?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Moeda nacional e moeda internacional também.
Quando viajávamos, ele pagava tudo em cash.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sei. E ele viajava transportando esse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, ou eu, sem saber.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora também?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele não colocou na minha bolsa uma vez?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– O quê?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ué, vindo do cassino.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, isso era mais de 10 mil dólares?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quando eu trouxe, eram 60.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Foi declarado o ingresso disso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ham? Desculpe-me.
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O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Foi declarado o ingresso disso no País?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E, quando saiu, também não?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não saiu, saiu em ﬁchinha.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Aquela transferência de 100 mil foi transferida de
um banco para lá?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, isso já não sei. Não, não deve ter sido,
não é?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora não tinha acesso à declaração de renda
do seu marido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Não sabe se ele declarava isso ?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Era feita alguma transferência de dinheiro nessas
suas viagens ao exterior com ele em seu nome?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Nunca houve isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Feita no nome dele.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sempre no nome dele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É. Não, se tivesse sido no meu nome, eu tinha
separado antes, não é?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas, certamente, além de ter separado, teria recibo disso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, mas nunca foi.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, está certo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sou ética, doutor.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Mas se fosse em seu nome, teria recibo ou não
teria?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, mas não deixaria acontecer.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Está certo. Desculpe, pode lhe parecer que minha
pergunta tenha outro sentido que não o de esclarecer
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a verdade. Mas é que, havendo essas movimentações
de moeda estrangeira para o exterior, ingresso ou evasão, ou coisa e tal, e se esses recibos fossem em nome
da testemunha, provavelmente involuntariamente, se
ela fosse usada, recairia sobre ela essa responsabilidade. Por isso, é uma oportunidade que ela teria de
dizer que não é com ela.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O máximo de conivência que ﬁz foi levar na minha
bolsa foram os 60 mil dólares que ele ganhou.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim, mas isso lá fora no cassino, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, como no cassino? Do cassino para o
Brasil.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Ah.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu não sabia que era ilícito.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Está certo. (Risos.) A senhora se referiu a um acidente aéreo, caiu um avião.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Nesse avião tinha uma mala de dinheiro a bordo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, nesse avião não tinha uma mala de dinheiro
a bordo, porém, já que eu acho que os senhores estão
aqui para investigar, os senhores deveriam investigar
os vôos do avião do Fernando Simões.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Fernando Simões? Quem é Fernando Simões?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E a utilização desse avião pelo Deputado Valdemar Costa Neto, porque algumas vezes ele mandava
eu e o chofer, o chofer me pegava, pegava ele e íamos a uma garagem na Rua Gomes de Carvalho, e
ele descia...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Em São Paulo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É. E algumas vezes ele descia com mala.
Coincidentemente, era utilizado esse avião e não era
utilizado avião de carreira.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Isso no Campo de Marte ou em Congonhas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Às vezes decolava do Campo de Marte e outras
decolava de Congonhas.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E quem é Fernando Simões?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É um amigo do Deputado Valdemar Costa Neto,
que tem empresa de ônibus e de lixo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Onde?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, não sei onde.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Em São Paulo ?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele mora em Mogi das Cruzes no mesmo
prédio.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, em Mogi das Cruzes.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas não sei onde são as empresas.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora disse lixo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Lixo.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Pois não. E havia alguma relação mais próxima entre o seu ex-marido, Deputado Valdemar Costa Neto,
com o Deputado Sandro Mabel?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Sandro era Líder do partido.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Decorria tão só do exercício mandato e do fato de
ele ser Presidente. É isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que o Sandro penava tanto quanto o
Presidente Lula pena e quanto eu penei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– E o Bispo Rodrigues?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu preciso responder isso?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Se lhe for possível.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Vou levar outra queixa-crime, agora da Igreja
Universal.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas tenho certeza de que o Conselho saberá defendê-la. A senhora está prestando homenagem à verdade
aqui, merece nosso aplauso, não é isso Sr. Relator?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho é que não... Eu tenho de me ater a fatos,
não posso dizer “eu acho”.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A senhora diz e vemos o que é.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho possível que o PT não tenha absolutamente nada a ver com isso, mas tenha sido uma coisa
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montada pelo Bispo Rodrigues, Valdemar Costa Neto
e Delúbio Soares.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Contra? Montada contra? Não entendi, não me situei
bem. Que coisa que foi montada?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A Operação Mensalão.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– A Operação Mensalão. Então, a senhora já tinha
ouvido falar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas não estou aﬁrmando.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim, a senhora tem essa impressão. E por que a
senhora tem essa impressão?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Pelos ﬂashes de situações que vi.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Por exemplo?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES
CALDEIRA – Já falei alguns. Conversas telefônicas
do Deputado.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Aquelas do hotel?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Entendi. E por que fariam as pessoas mencionadas
isso contra o Partido dos Trabalhadores ou o Governo?
Qual seria a motivação deles?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele pode ter feito com o Delúbio.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – Mas, tanto quanto sei, o Sr. Delúbio Soares é
do Partido dos Trabalhadores. Por que ele faria isso
contra o partido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E o Deputado Valdemar Costa Neto é Presidente
do PL, não casei com o PL, mas fui processada pelo
PL.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Sim, mas ele não é contra o seu casamento, enquanto
ele existiu. Agora a senhora está dizendo, se entendi
bem, que essas 3 pessoas ou mais teriam se associado para inventar uma história para cima do Partido
dos Trabalhadores. Foi isso que entendi.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu acho que eles podem ter inventado uma
operação para...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Quis dizer uma operação.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ... para beneﬁciar a eles próprios.

47364

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Ah, e dizendo que seria um tal de mensalão. Isso
signiﬁca que eles teriam amealhado dinheiro e ﬁcado
com dinheiro para eles?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei, os senhores que têm de investigar.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Mas essa foi a impressão do que a senhora falou.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei, os senhores que têm de investigar. Pelo
que tenho acompanhado...
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Nós estamos investigando; isto aqui é uma investigação.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas, pelo que tenho acompanhado, metade do
PT não sabia dos empréstimos que foram feitos; então,
por que eles poderiam também não saber disso?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
– Está certo. Meu colega vai prosseguir.
Muito obrigado.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr. Presidente, Sr. Relator, nobre depoente, Dr. José Paulo da
Costa Júnior, Dr. Fernando, Sras. e Srs. Deputados, a
depoente nos informou que foram realizadas compras
com cheque particular, pessoal dela, e as notas ﬁscais
foram emitidas ao PL, como se as compras tivessem
sido feitas ao PL, materiais que foram colocados em
sua residência. Entendi bem, Sr. Presidente? Dirijo-me
ao Sr. Presidente, com todo o respeito à senhora, por
uma questão regimental.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Entendeu bem, sim. Tenho a microﬁlmagens de
todos os cheques.
O SR. ITAPUÂ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, se ela tem informação se o Partido Liberal,
se ela entende que esse ato, esse gesto dela foi uma
contribuição para com o PL.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O quê?
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O fato,
Sr. Presidente, de ela ter comprado alguns bens, que
ela não disse quais foram. Quais foram esses bens?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu nunca ﬁz contribuição ao PL, não. Mas
eu comprei, eram meus, eu morava na casa, a casa
era minha.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E por
que a nota, Sr. Presidente, saiu para o PL?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Só o PL pode responder por isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, gostaria de requerer a V.Exa. ou então in-
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dagar a depoente se, na prestação de contas do PL,
foram consignados esses bens como doação no ano
em que ela... A que ano se refere, Sr. Presidente?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi 2003.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – O.k.,
Sr. Presidente, continuando. Sr. Presidente, na revista
Veja desta semana saiu uma matéria que vou fracionando e perguntando à nobre depoente. Diz assim,
matéria do jornalista Otávio Cabral: “No dia 25 de
fevereiro do ano passado, duas semanas depois da
queda de Waldomiro Diniz, o assessor da Casa Civil
ﬂagrado achacando um empresário...” Primeira pergunta. Pelo conhecimento dela havia, na época, alguma proximidade entre o Dr. Valdemar Costa Neto e o
senhor Waldomiro Diniz?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho idéia.O SR. ITAPUÃ PRESTES DE
MESSIAS – Sr. Presidente, diz a matéria: “Miro Teixeira
foi ao Palácio do Planalto reclamar ao Presidente sobre
o mensalão. Waldomiro Diniz, na condição de braço
direito de José Dirceu, era quem cuidava da relação
do Governo com o Congresso. Com sua demissão, os
credores do mensalão entraram em polvorosa. Miro
Teixeira, que havia assumido a Liderança do Governo
na Câmara há 3 semanas, começou a ser procurado
pela tropa interessada em saber como seria paga a
mesada dali em diante. O Deputado ﬁcou estupefacto,
não sabia o que era mensalão. Entre os dias 17 e 19
de fevereiro, Miro Teixeira recebeu várias sondagens.
Numa delas, na manhã do dia 17, a pressão veio em
comitiva, eram 3 Deputados juntos querendo saber do
futuro ﬁnanceiro; foi numa manhã. Eram eles: Valdemar
Costa Neto, Presidente do PL; Sandro Mabel, Líder do
PL, e Pedro Henry, Líder do PP”.
Primeira pergunta: Sr. Presidente, essa comitiva
teria saído da casa dela ou teria saído – se ela tem
informação a respeito da montagem dessa reunião
– dos diálogos que houve com Miro Teixeira? Se ela
tem alguma informação a respeito disso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho idéia.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, alguma vez ela ouviu reclamações do
Deputado Valdemar de que a bancada do PL, de que
alguns Deputados do PL ou de que o Governo havia
suspendido ou estava fazendo a liberação do mensalão, que ela já admitiu que sabia existir?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele falou, tanto que era ajuda para alguns Parlamentares do PL. Mas isso não quer dizer que sejam
todos. Queria deixar claro que eu acho que em todos
os partidos existem pessoas...
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O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Exceções. Não é isso? Regras e exceções. Estou entendendo. Ela está preservando a maioria do PL ou
determinado número. Estou entendendo, todos estão
entendendo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Presidente, peço licença. Dona Maria Christina, essa
indagação é muito importante, e é preciso que V.Sa.
declare a verdade do que sabe a respeito, não de ouvir
dizer ou de que a imprensa está divulgando. A senhora
tem conhecimento? De que modo tem conhecimento
dessa história que ele questiona?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Como já falei, tenho conhecimento do mensalão
pela conversa do Deputado Valdemar Costa Neto com
o Bispo Carlos Rodrigues, na minha casa. O Deputado
estava ao telefone e o Deputado Carlos Rodrigues, não
sei onde estava, do outro lado.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Nesse momento ainda não havia sido suspenso o mensalão? Ou a reclamação era ‘o dinheiro está indo ou
está vindo’?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Mas aí eu já não era mais casada com ele,
quando, pelo jeito...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Isso.
Era essa a resposta que imaginei realmente. Quer dizer que foi antes dos fatos. É isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu me separei em julho de 2004. Eu não teria
como saber isso.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A conversa foi antes de julho?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Entendi. Sr. Presidente, nesse diálogo de que ela se recorda
entre o Deputado Valdemar Costa Neto e o ex-Bispo
Carlos Rodrigues, ela se recorda por acaso do tipo da
discussão, se a mala estava indo, se a mala estava
vindo? Ela lembra da história do mensalão, mas ela se
recorda como era, se tinha acabado ou se o dinheiro
estava chegando? Como era?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Não
se recorda desses fatos?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. E não tinha ...
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – A
expressão.
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ...essa expressão “a mala”. Eu só ouvi a “mala”
com o Jacinto.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Entendi. Alguma vez, Sr. Presidente, a depoente presenciou alguma reunião do Dr. Valdemar Costa Neto com
Silvio Pereira ou participou de alguma discussão de
indicação de cargos do Governo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Nunca participei de nenhuma, mas sei que
ele, às vezes, se encontrava com Silvio Pereira.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Mas
os motivos, a senhora não sabe quais eram?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Desconheço. E pelo que uma vez o Valdemar
comentou, o Silvio Pereira estava fazendo a parte de
cargos, ele não tem nada a ver com dinheiro, mensalão ou esse tipo de coisa.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Quer
dizer que, naquela oportunidade, pelo o que a senhora
ouviu o Deputado Valdemar Costa Neto comentar, ele
excluía o Sr. Silvio Pereira da parte ﬁnanceira?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Ele tinha de levar uns currículos para o Silvio
Pereira, porque os currículos tinham de ser pré-aprovados, não era assim uma indicação total.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – E quem
pré-aprovava esses currículos era o Silvio Pereira?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Devia ser. Eram entregues a ele, agora
quem que pré-aprovava não sei.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, a princípio, estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Chico Alencar.O
SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sra. Maria Christina, vou me basear primeiro numa matéria do jornal
Folha de S.Paulo, de 24 de junho, em que a senhora
disse que estava fazendo exercício de memória para
anotar vários aspectos que interessam a esta investigação, a este processo, partindo de sua convivência
com o Deputado Valdemar Costa Neto, acusado pelo
representado, Deputado Roberto Jefferson, de receber
propinas mensais e somas grandes para votar com o
Governo, para corromper Parlamentares, acusações
as quais ele reagiu no próprio depoimento inicial do
Deputado Roberto Jefferson, com muita veemência,
numa troca de acusações, inclusive, que fugiam, aí
sim, da matéria que estamos examinando. A senhora
disse que está recebendo ameaças: de quem, como,
qual a origem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Agora elas pararam. Recebi logo depois que fui
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arrolada como testemunha do Deputado Roberto Jefferson, recebi algumas ameaças por telefone.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E qual
o teor dessas ameaças?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – De que, se eu não calasse a boca, iriam me
matar, esse tipo de coisa. Tenho um boletim de ocorrência. Inclusive são muito parecidas com as que eu
recebia no passado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – No passado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Há um ano atrás.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ainda
casada com o Deputado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Quando eu resolvi me separar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E a voz
a senhora identiﬁcou como sendo a mesma?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Não é ele que me liga, conheço a voz
dele.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora disse nessa mesma matéria...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr.
Deputado, V.Exa. me permite?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Pois
não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora tem a identiﬁcação dessas ligações telefônicas,
dos números?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas se os senhores quiserem, podem
quebrar meu sigilo. Dessas coisas não entendo muito, mas...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora fornece as informações telefônicas das suas
contas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Forneço todos os telefonemas que recebi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora pode apontar quando ocorreu a ligação, a partir
da listagem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Posso dar mais ou menos uma semana, um
período, mas...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então
nós agradecemos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Os pontos que anotei mais relevantes das suas declarações
e impressões dizem respeito, por exemplo, à suposta
compra – e têm a ver com nosso trabalho aqui – de um
partido que pelo que entendi seria o PST?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Sr.
Marcílio seria o Presidente.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Marcílio Duarte, acho que é o nome dele.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Presidente do PST, Partido Social Trabalhista?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Há tantos que nem sabemos o nome.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É só ver os 2 que incorporaram. Um é de uma
pessoa superética, que eu saiba, que é o Canindé
Pegado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Correto.
Agora a senhora disse que, quando houve o acidente do avião, o Deputado Valdemar comentou que ele
quase teve um enfarte.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quase enfartou.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por
quê?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque o ﬁlho dele, o ﬁlho do Marcílio viu na
televisão que o avião... Porque antes de aparecer as
imagens, começaram a falar que caiu um avião com o
Deputado, o Presidente do PL. Daí o ﬁlho do Marcílio
ligou para ele para falar que o avião tinha caído.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Vocês
estavam voltando da festa...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Da festa da fazenda do Delúbio.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Da festa
da fazenda do pai do Delúbio Soares.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E esses
5 milhões estariam num avião?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah, sim,
porque o suposto pagador, o comprador do partido é
que morreria?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah, sim.
É que eu tinha entendido que os 5 milhões estavam
no avião; são tantas malas, tantos aviões, que sempre
achamos isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora declarou...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Deputado Chico, perdão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Permite V.Exa. a palavra ao Relator?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É evidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sra. Maria Christina, desculpe-me insistir nesse ponto, porque
é muito importante. Ocorreu o acidente e houve socorro
à senhora e ao Deputado Valdemar Costa Neto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ocorreu o acidente, mas o Deputado Valdemar
Costa Neto estava bêbado. Então, eu quis entrar num
táxi. A gente desceu do avião, eu entrei no táxi. Daí
veio até o bombeiro e falou: “Mas, minha senhora, os
procedimentos normais são ir para o hospital e fazer
exames”, etc. E aí falei – o senhor já viu ex-mulher histérica? —: “Não vamos nada”. E a gente entrou num táxi
e fomos para minha casa. Quando chegou na minha
casa, minha empregada fez um monte de café para
ele, e ele deu a entrevista no Jornal Nacional.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a
bagagem foi junto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E não
havia nada de anormal na bagagem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Existia, sim, uma sacola, mas era uma
coisa minha.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nenhum
vestígio de dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Era uma pinga que eu ganhei do Delúbio
e a bandeirinha.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Continuando então, Sr. Presidente, vocês foram e voltaram
no mesmo dia a essa festa.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Esse
jatinho era de propriedade de quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Fernando Simões.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim, o
que é empresário de ônibus e de coleta de lixo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Amigo
de seu ex-marido. A SRA. MARIA CHRISTINA MEN-
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DES CALDEIRA – Isso. E era o avião no qual a gente
voava regularmente.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim. E
alguém mais além de vocês 2 ou 3? Quem mais estava nesse vôo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, nesse vôo, só nós 2.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele caiu
na volta, já em São Paulo, num acidente sem maior
gravidade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Na realidade, ele pousou e ﬁcou sem freio. Daí
o piloto não quis puxar – parece que tem um negócio
de emergência que você puxa e trava o avião, estoura
as rodas, mas daí o avião só sai no guincho. E ele não
queria fechar o aeroporto. Então ele desligou o avião
na hora em que ele viu que não tinha freio, e o avião
deu um cavalo de pau e foi parar na 23 de Maio.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora ouviu, alguma vez, pelo menos ﬂashes, trechos
de algumas conversas de Parlamentares falando de
mensalão ou de compra de Deputados ou dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ouvi várias vezes o Valdemar falar que aqui nada
é por amor, é tudo por grana.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas a
senhora ouviu isso por telefone ou conversando com
outras pessoas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Isso pessoalmente. Dito para mim também
inclusive.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
se referindo a quê? Eram conversas com outros Parlamentares, com o Deputado Carlos Rodrigues, que
não é mais Bispo da Igreja Universal.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Isso era uma coisa que ele repetia
sempre.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas, por
exemplo, a senhora presenciou alguma conversa dele
com outros Parlamentares para quebrar resistências
do PTB, presidido pelo Deputado Roberto Jefferson,
quanto a essa operação que a senhora mencionou
entender ser exclusiva do Delúbio, do seu ex-marido
e do Carlos Rodrigues?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O que sei do mensalão é pela conversa dele
com o Bispo Carlos Rodrigues.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Foi uma vez só?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não foi uma, não. Foram umas 4. Porque para
cair a ﬁcha para mim é meio lento.

47368

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Deputado Chico Alencar, permita-me. (Pausa.) Sra. Maria
Christina, dentro desse assunto, o jornal Correio Braziliense de hoje, em matéria intitulada As revelações
da ex-mulher, diz assim: “Maria Christina, que enfrenta
Valdemar no ruidoso processo de separação, falará, por
exemplo, da reunião do ex-marido com os Deputados
Pedro Henry, Carlos Rodrigues e o Líder do PTB, José
Lúcio Monteiro. Nela, PP e PL teriam tentado convencer
o PTB a aderir ao esquema de mensalão”. E abre aspas, referindo-se a V.Sa.: “Vou falar tudo. Tudo que me
perguntarem eu vou responder – avisou Maria Christina, recusando-se a adiantar o teor do depoimento”.
A senhora conﬁrma que houve essa reunião e houve
essa história que está aqui?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Conﬁrmo que houve essa reunião na minha casa.
Nunca falei com o Correio Braziliense.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a
reunião foi para tentar conquistar a adesão do PTB ao
esquema mensalão, que está escrito na matéria?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso o senhor tem de perguntar ao ...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não.
Estou perguntando a V.Sa. para dizer que a matéria
não é verdadeira.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora assistiu, ouviu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu não dei nenhuma entrevista para o ...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não é
o jornal que está dizendo que teria havido essa reunião com esses personagens, dando a entender que
a senhora teria participado da reunião, teria escutado
essa conversa para conquistar a adesão do PTB.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu não participei dessa reunião.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Prosseguindo, Sra. Maria Christina, a senhora conheceu na
sua casa ou em qualquer outro ambiente o Deputado
Roberto Jefferson?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Encontrei o Deputado Roberto Jefferson uma
vez, no Porcão.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só uma
vez.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Estava acompanhada do meu marido.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nesses
jantares ou cafés da manhã, onde a senhora inclusive
disse que ouvia do Deputado Valdemar Costa Neto,
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creio eu, não sei se dele ou do Bispo Carlos Rodrigues,
a aﬁrmação de que o PL seria o maior partido do Brasil, havia uma preocupação para que a senhora não
participasse das conversas e colocá-la à parte?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Havia.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E qual
era o argumento normalmente utilizado, suponho, pelo
seu marido anﬁtrião?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu também não fazia muita questão de participar. Então as coisas que eu ouvi, ouvi por acaso, não
é que... Eu trabalhava, tinha outras coisas para fazer.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Quando a
senhora diz que o que é normal na atividade privada
não é normal na atividade política, a senhora poderia
dar 2 ou 3 exemplos exatamente disso, dessa conclusão a que a senhora chegou na convivência com um
Parlamentar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É normal uma empresa comprar outra empresa,
não é?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É normal dentro das regras capitalistas.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É normal um partido comprar outro?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não. É
anormal. Quando a senhora falou: “Em Brasília não há
cheque”. Claro que há um elemento de ironia aí. Por
que a senhora aﬁrma isso? Por causa do cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque eu fui casada com o Deputado Valdemar,
e ele praticamente pagava tudo em dinheiro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – No cofre
a que a senhora fez referência – a senhora, claro, nunca
contabilizou o que lá estava –, a senhora percebeu, em
algum momento, se eram reais, dólares, euros...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dólares e reais.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Dólares
e reais. A senhora disse que ouviu o seu ex-marido
falar com o Deputado Carlos Rodrigues que o Delúbio Soares teria doações para outros partidos. Eu
entendi bem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora não falou isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Quando
a senhora diz que “o Delúbio estaria envolvido numa
operação, digamos esquisita, estranha, inusitada”, aí a
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senhora isenta, o que me conforta, o PT e o Governo.
Por que a senhora aﬁrma isso, já que o Delúbio Soares
era o nosso tesoureiro até duas semanas atrás?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Como isento também todos os Parlamentares
do PL...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim,
mas a senhora, então,...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ... nos processos que o Deputado Valdemar
está pondo contra mim. Ele era o Presidente e ele fez.
Ele pode ter feito coisas sem os senhores saberem,
como meu ex-marido pode ter feito coisas sem outros
Deputados saberem.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora só esteve com o Delúbio Soares apenas uma
vez, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Uma vez na fazenda.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas sabia de encontros dele com o Deputado Valdemar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, isso eram constantes.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora deduzia, então, que ele agia mais numa operação
pessoal, individual, do que partidária?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. É porque eu sabia que alguns membros
do PT, que eu pessoalmente me dava, eu sabia que o
Valdemar não gostava deles. Inclusive é aquilo que eu
falei. Ele falava várias vezes para mim: “Não sei como
você ﬁca andando com essa gente que não é gente
que nem a gente”.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim. E
aí a senhora poderia lembrar algumas dessas personas non gratas do PT, por exemplo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A Bete, mulher do Gushiken, eu gosto muito, muito
minha amiga. A Márcia é muito minha amiga.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Qual
Márcia?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A mulher do João Paulo. É uma coisa engraçada
até isso. Não vem ao caso, mas eu queria dizer. Mas
depois da minha separação, as únicas mulheres que
foram leais e me deram apoio foram as mulheres de
esquerda. Foi a mulher do Aldo Rebelo, foi a mulher
do Gushiken e foi a mulher do João Paulo.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas e
outros Deputados que não eram conﬁáveis, digamos
assim, dentro dessas supostas negociações?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu me dava com as mulheres. Eu não me
dava com os homens.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
ele citou alguns?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, não. Mas ele não gosta de vocês não.
(Risos.)
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas,
em geral, Deputados do PT.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele falava o tempo inteiro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Os Deputados do PT não são conﬁáveis?
A senhora aproxima a postura do Delúbio Soares
ao do também, creio eu, ex-Tesoureiro do PL, Jacinto
Lamas? Ou era diferente? Qual a diferença?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O Jacinto Lamas era mais manipulável.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
com ele a senhora teve mais contato? Ele ia mais à
sua casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Jacinto Lamas ia sempre. O Jacinto Lamas
era meio que um ofﬁce-boy. Ele era uma pessoa que
executava as coisas que o Valdemar... Na realidade,
todas as pessoas que trabalham no PL são meio que
empregadas do Valdemar. Vamos dizer assim, eles não
têm muito acho, ou penso, ou faço.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora tinha informações de que uma das agências
bancárias freqüentadas por esse mundo da política
que a senhora conheceu lateralmente era do Banco
Rural ou nunca ouvira falar desse banco?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu sabia das malas de BH.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sabia,
na ocasião, até julho do ano passado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. De o Valdemar ter mandado o Jacinto
ir buscar a mala em BH, só que até aí para mim não
representava nada. Inclusive quem passou para a imprensa investigar o Jacinto fui eu.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora, então, ouviu algumas vezes o ...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Só que eu achava que era em BH, não sabia que,
além de BH, também tinha o Banco Rural.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas a
senhora ouviu essa formulação, essa expressão?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Duas ou três vezes.

47370

Quarta-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Solicitação para que o Jacinto, que era bastante dedicado,...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Duas ou 3 vezes.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... pegasse malas em BH.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É. “Você vai buscar, em Belo Horizonte, a mala
e encontra em São Paulo”.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora nunca teve, na ocasião, curiosidade de saber
que malas eram essas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A mesma pouca curiosidade que eu tive de pegar
o cofre e reter para mim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Poderia
me explicar melhor: pegar o cofre... Eu não acompanhei o noticiário no detalhe.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu ainda morava na casa quando o Valdemar
mandou retirar o cofre de lá. Então, são coisas dele.
Eu acho que existe um limite entre...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O cofre
era dele ou da residência que seria do Partido Liberal,
ou alugada pelo Partido Liberal?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O meu casamento eu acho que é um dos poucos casamentos institucionais e governamentais que
já existiu neste País.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não,
quem está na atividade política, se serve como consolo, sempre ouve do cônjuge que talvez a gente tenha
se casado mais com o partido do que com a pessoa,
pelo nível de compromisso e engajamento.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas daí é o senhor que casa com o partido. No
meu caso, eu casei com uma pessoa física e o meu
marido, no ﬁm, era o jurídico.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Realmente deve ser desagradável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Continuando, Deputado.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Continuando. A senhora aﬁrmou, nessa mesma reportagem a
que ﬁz referência, que a suposta compra dos partidos
que se incorporaram ao PL teria sido com dinheiro
repassado por uma agência de publicidade que tem
conta de uma estatal?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não me lembro disso. O Valdemar pode ter
falado isso. Eu não me lembro. Eu tenho feito – aliás,
como eu disse, são ﬂashes – um grande trabalho assim
de escrever e pegar minhas agendas e olhar e tentar
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lembrar de coisas porque eu não tinha objetivos políticos nas coisas.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Com relação a Taiwan, queria precisar melhor a participação
do Sr. Delúbio Soares nesses negócios em Taiwan. Ao
contrário do que se propalou, ele não fez essa viagem
de jeito nenhum junto com vocês.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele nunca teria... Não, não. Ele nunca fez
essa viagem.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Porque
isso chegou a ser colocado na imprensa.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. Eu posso dar uma sugestão? Eu me
lembrei agora de uma situação: parece que um pouco
antes da nossa viagem houve uma troca de telefonema entre o Chuong e o Delúbio. Se vocês... Porque o
Valdemar falou que a gente tinha que ir. Quando ele
falou que ele estava sendo pressionado, ele falou que
a gente tinha que ir, porque o Chuong já tinha ligado
para o Delúbio para cobrar. Então, eu acho que, se
vocês cruzarem isso de telefonema, vocês vão achar
algumas coisas.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora falou desse almoço: Valdemar, Carlos Rodrigues,
Roberto Jefferson e José Múcio?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Roberto Jefferson nunca esteve na minha
casa.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas o
José Múcio,...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... não
sei se Líder do PTB?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E aí a
senhora ouviu alguma conversa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu ouvi a história do mensalão, como
eu já falei, no telefone, entre o Valdemar e o Bispo
Rodrigues.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só para
ajudar,...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Agora, eu posso fornecer para o senhor alguns
empregados que estavam durante esse período na
casa, porque eles podem ter ouvido.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Certo.
Só para lembrar, a senhora, numa entrevista ao jornal
O Estado de S.Paulo, mencionou – aí é textual, entre
aspas, uma declaração sua que peço que a senhora
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conﬁrme – a compra de um partido: “Mas ele conseguiu
comprar um partido nanico de São Paulo com dinheiro
repassado por uma agência de publicidade que tem
a conta de uma estatal”. Acho que o Conselho de Ética precisa investigar a adesão, por exemplo, do PST.
Então, a senhora relembra isso, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que o Conselho de Ética tem que
investigar isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
então a senhora fala que os recursos...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu não falei isso.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah,
não?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, as declarações que têm no jornal a senhora não falou?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES
CALDEIRA – Não. Eu falei que ele comprou o partido
nanico, sim. Em relação à agência de publicidade, deve
ter sido dedução da jornalista. Ou talvez eu tenha... Os
jornalistas, eles são... Ou talvez eles tenham perguntado
para mim: “Ah, então foi num esquema assim, assim?”
E eu tenha falado: “Não sei”. O que eu aﬁrmo e reaﬁrmo é que o partido foi comprado. Como foi pago, tem
que perguntar para o Deputado Valdemar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Dr.
Adhemar Gomes foi seu advogado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele foi meu advogado durante 2 dias.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele
declarou que o Deputado Valdemar Costa Neto teria
ﬁcado com parte da doação de Taiwan de 400 mil dólares. A senhora conﬁrma isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não sei exatamente com quanto ele ﬁcou, mas
que ele ﬁcou com parte da doação ele ﬁcou, porque
era exatamente a história da... Ele tinha... Eu já falei
isso aqui, mas talvez o senhor não estivesse...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu tive
de dar uma saída.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Por causa do processo da verticalização das
eleições – chama-se assim aquilo?
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sim.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foram prejudicados alguns Parlamentares do PL,
e ele tinha feito um acordo com o Delúbio que ele ia ajudar esses Parlamentares com uma ajuda ﬁnanceira na
campanha, e o PT, ou o Delúbio, não estava honrando
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o compromisso. Então, ele intermediou essa situação
para garantir que ele recebesse esse dinheiro.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por ﬁm,
ainda o Deputado Carlos Rodrigues. A senhora ﬁca
muito reticente ao falar dele, declaradamente por temer
uma ação da Igreja Universal, da qual ele não é mais
titular, ou bispo, embora ﬁel – disse aqui. Mas por que
a senhora aﬁrma que ele é um dos operadores de esquemas esquisitos, estranhos, inusitados na política,
que, agora, para a senhora, fazem mais sentido com
todas essas denúncias a que o País assiste?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Pelas conversas que eu ouvi; uma especialmente,
que foi a mais importante, foi essa no telefone, mas
houve outras situações em que ouvi alguns outros
elementos.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A senhora conviveu também com atividades políticas de seu
ex-marido em Mogi das Cruzes, sua terra natal? Tem
informações sobre operações políticas lá?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Muito pouco.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele estando empenhado em que o PT retirasse a candidatura do partido à Prefeitura lá, a partir dessa idéia dos
acordos políticos?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Está
bem, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, só um detalhe.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pois não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só para
efeito de nossos trabalhos, a senhora poderia, de forma
bem objetiva, dizer com que Deputados a senhora conviveu mais nesses contatos, que a senhora se lembre.
E também a senhora falou que na festa na fazenda do
pai do Delúbio havia alguns políticos, mas a senhora
não mencionou os nomes.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas eu não sei quem são; eu não conheço.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não
conhece, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Muito pouco.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas
na sua convivência lá, nesse ano e meio, quem mais
freqüentava?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Basicamente mais os Parlamentares do PL. Havia um moço que ia sempre tomar café da manhã que
é o Juquinha – acho que se chama Juquinha. Havia
um outro que é do Porto de Santos que ia sempre lá,
mas que não sei o nome, Carlos alguma coisa – acho
que se chama Carlos. E os Parlamentares do PL. Mas
eles tinham a sala deles, que eles almoçavam ali. O
Deputado Edmar eu recebi algumas vezes, que eu
gosto muito da mulher dele, a Júlia. O Sandro com a
Cláudia também, porque eu gosto muito dela. Então,
basicamente os do PL.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Edmar Moreira.O
SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Itapuã, representante do representado, realmente eu me sinto
neste momento absolutamente constrangido. A dona
Maria Christina sabe da amizade e do respeito que
nós sempre tivemos por ela, e até me honrou em me
nominar e a minha esposa por duas vezes.
Mas eu queria dizer a este Conselho que dona
Maria Christina hoje está dando um exemplo, acima de
tudo, de honestidade, de imparcialidade e de ponderação. Vejam os senhores: nós estamos, diuturnamente,
escutando mentiras, histórias, e dona Maria Christina
vem a este Conselho de Ética com o coração ainda
– permita-me a intimidade – não sei se já de todo cicatrizado – mas a senhora disse que era apaixonada
pelo Valdemar, e nós bem sabíamos desse relacionamento, dessa paixão. E a senhora aqui está tendo um
comportamento absolutamente ponderado. E mais
ainda: eu tenho uma relação de 7 ações que o Valdemar move contra a senhora: 16ª Vara Cível, 11ª Vara,
8ª Vara Criminal, 3º Juizado...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Desculpe-me, Deputado. A 16ª Vara Cível é do
Partido Liberal contra mim.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu vou
passar à mão do Relator.
Eu preferiria até não entrar no mérito, mas eu
estou dizendo dessas ações e mais, parece-me, uma
ação cível da 18ª Vara – para dizer da sua atitude,
porque, com certeza, uma outra pessoa, meu caro Dr.
Itapuã, mal-intencionada, dispararia aqui um elenco
de mentiras. E daí? Hoje vale quem acusa. O ônus da
prova hoje é do acusado. Então, eu louvo e respeito
esse seu comportamento, que, para mim, não poderia
absolutamente ser diferente.
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Agora, tenho para mim – permita-me a nobre defesa do representado – que a essas alturas os senhores
já se arrependeram de ter trazido dona Maria Christina
como testemunha, porque, com certeza, numa análise
muito superﬁcial, ela trouxe a verdade à baila e disse
“não”, “não” e “não”.
Eu gostaria, dona Maria Christina, com todo respeito, que quem não a conhece, se ﬁzesse um julgamento assim mais precipitado acerca de sua conduta,
poderia argüir a sua suspeição por esses fatos que eu
acabei de narrar. Porque a pessoa, a senhora está sob
juramento, e a pessoa não pode depor se for julgada
suspeita. A suspeição não implica isenção. Com certeza a senhora não fez nenhuma referência aﬁrmativa, a
senhora negou, então eu quero parabenizá-la...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado, eu não neguei que existe o mensalão.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Bem,
isso vai ﬁcar a critério dos que ouviram, do nosso
Relator e deste Plenário, porque a senhora disse, a
senhora disse que ouviu uma ligação telefônica entre
o Valdemar e outro Deputado e que eles estariam falando sobre mensalão. Eu diria até que essa ligação,
leia-se, pode ser até sinônimo de extensão, mas eu
não quero entrar nesse mérito.
Mas eu gostaria de fazer alguns reparos aqui. A
senhora há de convir que – eu confesso de público,
sem nenhum constrangimento – a amizade que eu tenho pelo Valdemar Costa Neto, independentemente de
política, que eu era amigo dele bem antes da política.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA
– Eu sei, inclusive ele foi visitar o castelo do senhor
em Minas Gerais.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – E gostaria até de fazer uns reparos sobre o que a senhora
falou aqui, com todo respeito. Primeiro, quando houve
esse acidente de avião, o Valdemar não estava bêbado porque, ato contínuo ao acidente, ele foi entrevistado ainda ali, na beirada do canteiro da 23 de Maio,
e ele estava...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, Deputado. Sinto muito. Ele foi entrevistado
na minha casa e ele estava bêbado...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, por favor, não cabe aparte.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, está bem.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
não. Christina, você pode me interromper à vontade.
Mas, então, o que eu queria ponderar com a senhora: quem sabe talvez o susto tenha tido um efeito
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imediato para ele voltar – levou o susto, estava embriagado, não está mais. Muito bem.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não foi o susto, não. Foram 4 cafés com um
pote para o café árabe, na minha casa.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
nós não estamos julgando aqui o teor etílico do dia
e a embriaguez do Valdemar. Isso é absolutamente
irrelevante.
Eu anotei aqui que 9 coisas esquisitas aconteceram. Eu anotei. Coisas esquisitas: é o sobrenatural
de Almeida. Esse avião caiu 4 vezes: o avião caiu, o
avião caiu, o avião caiu, o avião tornou a cair – o avião
caiu 4 vezes.
A senhora disse que antes de se casar com o Valdemar tinha uma paquera, um namoro, um interesse
aí, parece-me que 7 anos antes, correto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dele por mim.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – É prova
de que ele é persistente.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Por isso ele conseguiu ser Presidente do
partido, não?
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Exatamente.
Agora – para não ser repetitivo, Sr. Relator, e
vou acabar sendo –, com relação ao mensalão, que a
senhora diz que ouviu esse diálogo no telefone, esse
mensalão, o que era isso? O que mais a senhora ouviu
nesse dia, nessa hora?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor
o seguinte: eu estou juntando algumas provas, que, a
hora em que tiver a CPI do Mensalão, essas provas
vão ser entregues à CPI do Mensalão. Eu acho que
o que eu ouvi nessa conversa já foi passado para o
Deputado, ou eu preciso continuar?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– A senhora não tem essas provas?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Ela vai
conseguir, Deputado. Vai conseguir.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só para
informar que a CPI foi instalada hoje, e eu e a Deputada Zulaiê somos membros dessa CPI.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Sim. De qualquer forma, nobre Deputado, se realmente existir algumas provas, eu gostaria que fossem
entregues ao Conselho de Ética.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas eu preciso de algum tempo porque o que eu
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estou fazendo é o seguinte: eu estou pegando todas
as minhas agendas do passado, eu estou pegando
todas as pessoas que estavam presentes em algumas situações e vou dar sugestões para os senhores
investigarem algumas pessoas e algumas situações
e algumas declarações assinadas, só que eu preciso
de algum tempo para isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só aqui
há 3 membros da CPI.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Honramme muito os apartes concedidos, mas tudo bem.
Dona Maria Christina, a senhora, e eu acredito
na senhora – somente “sim” ou “não” –, alguma vez
presenciou, esteve presente em alguma transação em
dinheiro que o PL tenha feito com algum Deputado? A
senhora viu? Estava presente?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Estive presente, mas não era mensalão. Mas eu
estive presente, foi um dinheiro que o Valdemar entregou ao Remi Trinta, em São Paulo, no ﬂat.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Entregou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Entregou para quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Para o... que é lá do... lá de São Luís...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Remi
Trinta foi o nome que ela citou. Ele é Deputado atualmente? Se não é, foi Deputado.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele é Secretário de Saúde agora, não é?
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Entregou onde?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – No ﬂat dele.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Estava
embrulhado em quê?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O segurança do Deputado Valdemar trouxe, e eu
voei junto com o Valdemar, com o Remi Trinta e com
a mulher dele e...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
estou em São Paulo ainda. Desculpe-me.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não, não. Eu estou saindo de Brasília. Quem
levou foi um segurança do Deputado Valdemar e entregou ao Remi Trinta, no ﬂat dele, em São Paulo.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Entregou o quê?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O dinheiro. A única vez que eu vi dinheiro.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, não sei, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
tudo bem.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não me interessa, não é meu.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não
sabe?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não sei.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
tudo bem. Entregou o dinheiro, mas não sabe.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bastante.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Bastante?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – O bastante para a senhora é quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui cheia de dinheiro. (Risos.)
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
não, não, eu não ganho mala.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ganha sim. Todos os Deputados ganham uma
mala, sim. Todo ano. Não ganham?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pasta executiva.
(Não identiﬁcado) – Todo ano não. No início da
Legislatura.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É. Então é essa. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Vazia.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É aquela.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Desculpa, desculpa, desculpa. Eu, como...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O senhor ganhou, não ganhou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Vazia.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu ganhei essa mala em 1991.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas todo ano acho que dão uma nova.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Depois
não procurei mais, depois não procurei mais. Mas se
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se refere a essa mala que a Câmara dos Deputados
dá quando inicia a Legislatura...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Essa própria.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Quero
deixar bem claro que essa mala vem vazia. (Risos.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas aquela estava cheia.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Então,
vamos lá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado Edmar, com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Estou
com a palavra. Dra. Maria Christina, eu acho que a
senhora não merece passar por esse constrangimento que a senhora está passando aqui, apesar da sua
intenção e com certeza a senhora está prestando um
serviço a esta Casa e um serviço ao Brasil. Mas, por
conhecê-la como conheço, a senhora não merece esse
constrangimento de passar pelo que está passando.
Agora, eu lhe pergunto com relação a essa entrega. A
senhora diz que não viu, mas era bastante. Isso estava
condicionado em alguma coisa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, não sei. O senhor tem que chamar aqui agora
o Remi Trinta e o Valdemar para falarem.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
mas se a senhora viu, a senhora sabe.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas eu vi, Deputado, eu vi ﬂashes, como
eu disse, eu não vi...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – A senhora não viu o dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, o dinheiro eu vi.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas,
então, estava na mão o dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, o segurança levou o dinheiro, a mala foi
aberta, e eu vi que tinha o dinheiro dentro.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei, não sou banqueira, não entendo
de dinheiro. Pago tudo com cartão de crédito e com
cheque.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Desculpe-me, Sr. Relator, mas eu acho que isso é relevante.
E que dimensões tinha essa mala, mais ou menos?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Já falei: a mala que os senhores ganham.
É aquela.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Ah,
muito pequena, muito pequena. (Risos.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eles sabem; todos.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Chega Edmar, na mala.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator, Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sra.
Maria Christina, essa mala foi entregue ao segurança onde?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O segurança encontrou conosco no ﬂat do
Valdemar com a mala, entregou para o...
(Intervenção inaudível.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A gente voou de Brasília para São Paulo...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Foram para o ﬂat?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foram para o ﬂat direto, e essa mala foi entregue a ele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a
senhora assistiu à entrega?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu assisti à entrega da mala.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele a
abriu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Abriu a mala.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O dinheiro não estava acondicionado, enrolado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Arrumadinho.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
Era que moeda?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dólar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dólar.
E, na hora, não se falou quanto era nem disse a que
título estava sendo entregue aquele dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Lembra-se da data e do nome do hotel?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, o nome do hotel eu sei, é o ﬂat que é do
Valdemar, que é na Rua Guarará.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O
nome?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Première, eu acho que chama.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a
data, lembra-se?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei, mas é só procurar nos vôos, o vôo que
tenha Valdemar, eu, Remi e a mulher...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Vôo de carreira ou no vôo...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É isso que eu não me lembro, eu não me lembro
se a gente estava no jatinho ou se estava no vôo de
carreira. Mas eu posso procurar. Eu já sei como saber.
Depois disso, à noite, a gente foi jantar no Tambui, e foi
o dia que o Valdemar demitiu o ex-motorista dele. É só
ver o dia que o Valdemar demitiu o ex-motorista dele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O nome
do ex-motorista?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não me lembro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele
nunca transportou a senhora?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Esse motorista?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Transportou, mas eu não me lembro do nome
dele.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
com alguma freqüência? Aqui em Brasília?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Lá em São Paulo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – São
Paulo. Mas não se lembra do nome?A SRA. MARIA
CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Mas eu
posso procurar nas minhas coisas.O SR. DEPUTADO
JAIRO CARNEIRO – É importante.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria que o Sr. Relator, como não está na minha...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, eu não terminei.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pela ordem, Sr. Deputado.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pois
não.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não está na minha vez de fazer o questionamento,
mas eu gostaria que o Sr. Relator pudesse questionar
a depoente para saber como foi, no momento em que
foi entregue a mala: se quem recebeu falou “muito
obrigado”, cumpriu o combinado, alguma coisa dessa
natureza.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não me lembro. Eu só vi a... Tem coisas de
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que a gente se lembra porque a gente não está acostumada a ver, não é? Mas tem coisas de que não me
lembro. Mas eu sei que foi entregue. A gente, nesse
mesmo, dia jantou no Tambui; e ele demitiu o motorista
dele, porque a gente saiu do restaurante e o motorista
tinha desaparecido. Aí é fácil achar a data.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Continua a palavra com o Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu vou
ﬁnalizar, Sr. Deputado. Mas, antes de ﬁnalizar, pedindo
desculpas à dona Maria Christina se, de qualquer forma,
eu me tenha excedido ou tenha sido deselegante.
Vou lhe fazer um último questionamento. Pareceme que havia uma expectativa de acordo da senhora
com o Valdemar em torno de 500 mil reais, como pedida inicial.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não existia. Existe, sim, uma ação de interdito
proibitório, que é a única ação que foi feita da minha
pessoa contra ele, que, na realidade, foi o Demarest
que moveu essa ação – é da área cível. Está aqui em
Brasília; é só levantarem essa ação. E nessa ação pedese uma indenização; porque o Partido Liberal pediu à
CEB que cortasse a luz da minha casa – no poste, com
policiais. Eu tenho todas as fotograﬁas.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não,
não precisa entrar no mérito da ação. Eu só queria que
a senhora conﬁrmasse os números. Parece-me, pelo
menos no que tem no processo, que inicialmente seria
uma tratativa de 500 mil reais.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. É uma indenização de perdas e danos
morais e de abuso de poder.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – De
quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Eu contratei o advogado para não ter
esse tipo de problema. Não sei.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
o que consta, Sr. Relator, Sr. Presidente, é que havia
uma expectativa de um acordo de 500 mil reais para
se encerrarem todas as demandas.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado, deixa eu falar uma coisa para o
senhor.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pois
não.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Se eu quisesse algum dinheiro do Deputado Valdemar eu teria entrado na Vara...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas não
é dele; é do PL. Seu questionamento é com o PL.
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu teria entrado na Vara de Família ou teria
ﬁcado com o “cofrão”.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Qual
“cofrão”?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O “cofrão” que saiu de casa cheio de dinheiro!
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Relativamente ao citado “cofrão”, Sr. Relator, eu quero entregar a esta Relatoria... Está aqui a foto do cofre. E a
transportadora que fez o transporte... O transporte foi
tão sub-reptício! Foi entregue a uma transportadora,
que levou o cofre para esse endereço que aqui está.
Então, não houve absolutamente nenhuma intenção
de ocultar esse ou aquele móvel.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Também não tinha como, porque o “cofrão” pesa
180 quilos; tinha que ser mesmo uma transportadora
para levar – vazio.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pesa
180, vazio. Estava vazio o cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que não, porque teve aquelas maquininhas para subir, para pegar; eu estava em casa e vi o
cofre sair. E deixei o cofre sair.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – A senhora tinha o segredo do cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O cofre não era meu.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
como é que a senhora pode fazer uma avaliação acerca do que tinha no interior do cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque eu já tinha visto 2 vezes o que tinha no
interior do cofre.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – O que
tinha no interior do cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dólares e reais.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Em 70% do cofre. O senhor deve entender mais
de dinheiro que eu porque é empresário. Um cofre desse tamanho com 70%, sendo que 50% era em dólar e
20% em real, quanto cabe aí dentro?
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Depende, se for nota de 1 dólar, é uma determinada importância... (Risos.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O Deputado Valdemar não andava com notas de 1 dólar, mas de 100 dólares.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não
– e eu estou respondendo à senhora –, não se conta
dinheiro por volume.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, Deputado. Mas não era o “cofrinho do
porquinho”; era o “cofrão”. O SR. DEPUTADO EDMAR
MOREIRA – Eu estou respondendo, Sr. Relator, e
isso é absolutamente pertinente. Porque ela não sabe
precisar a quantia que existia no cofre. E, quando ela
alega em termos de volume... Ora, o volume às vezes, Christina, engana, porque um volume de notas
de 100 dólares dá uma determinada quantia, e esse
mesmo volume em notas de 50 dólares, com certeza,
é o mesmo volume, mas...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Valdemar só tinha notas de 100 dólares.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Tudo
bem.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Se o senhor quiser, a gente faz o seguinte:
a gente pega um cofre desse tamanho, traz ele aqui,
enche ele de papelzinho, e eu mostro para o senhor;
daí a gente conta quanto tinha lá dentro.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Está
bom.
Para encerrar, Sr. Presidente, eu faço uma pergunta, apesar de repetitiva: no seu entendimento, a
seu juízo, qual foi a aﬁrmação que a senhora fez (ou
negativa), que tenha trazido para este Conselho de
Ética, para que nós possamos elucidar esse nosso
propósito, que é o motivo desta representação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O mensalão existe e o Valdemar recebia.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas a
senhora já viu ele receber? Presidente, ela está fazendo
uma acusação grave de que existe e que ele recebia.
Então eu pergunto: a senhora já falou inúmeras vezes
que nunca presenciou ele receber, mas a senhora já
viu ele recebendo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu gostaria que os senhores anotassem um
endereço...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – A pergunta...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ...em São Paulo. Porque eu tive uma vez que
encontrá-lo com um táxi. Por isso eu vou fornecer aos
senhores, e daí os senhores podiam pedir a alguém
que entrasse nesse escritório para pegar os registros;
e daí os senhores... Vai ajudar muito nas investigações.
Sr. Alípio Gusmão, na Rua Gomes de Carvalho, 1.306
– 8º andar.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria apenas de...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Dona
Maria Christina, eu ﬁz uma pergunta à senhora. A senhora diz que o Deputado Valdemar recebia mensalão.
A senhora já presenciou ele recendo? Sim ou não?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu já presenciei ele viajando com malas no
avião do Fernando Simões. E eu presenciei um “cofrão”
cheio de dólares. Os dólares não voavam até minha
casa e entravam no “cofrão”, sendo que só ele abria o
“cofrão”. Eu não tinha a senha do “cofrão”; e os empregados também não tinham a senha do “cofrão”.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
como esses dólares chegaram lá na casa da senhora?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Se ele é o único que tem a senha do “cofrão”...
O “cofrão” é dele e ele entra com as malas. O senhor
acha que o dinheiro chegou como?!
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Ele
não poderia pôr o dinheiro no guarda-roupa e a roupa
no cofre? Partindo desse princípio, o seu raciocínio
bate. (Risos.)
Sr. Presidente, eu estou satisfeito.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Agora, eu tenho certeza de que o senhor não
recebia mensalão.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Olha
aqui. Eu agradeço essa sua aﬁrmação, mas o próprio
Deputado Roberto Jefferson teve a oportunidade, parece que na TV Cultura e no Jornal do Brasil, de dizer
também que eu não recebia. Mas com isso ele fez uma
grande injustiça nesta Casa, porque eu preferia que
ele nominasse as pessoas que receberam; porque os
que não receberam eu também sei: são algumas centenas de pessoas honestas nesta Casa, de homens
e mulheres. Então, ao invés de ele excepcionalizar
alguém... E eu ﬁco agradecido: excepcionalizou meu
nome, tudo bem...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu daria uma sugestão ao senhor. O senhor
pertence ao Partido Liberal. O senhor podia pedir
ao Deputado Valdemar Costa Neto que dissesse ao
senhor quem são os Parlamentares que recebem o
mensalão.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Não, eu
estou dentro do que a senhora diz: que eu não recebia. Mas eu quero fazer uma adendo a essa sua aﬁrmação para dizer à senhora que eu nunca presenciei
no PL e nunca ninguém ousou me fazer nenhum tipo
de proposta nesse sentido; e tenho certeza de que os
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meus companheiros do PL não participaram desse
esquema de mensalão.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu tenho certeza de que o senhor não participou
porque eu conheço a sua ética.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Muito
obrigado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Apenas
para esclarecimento. Este Conselho aprovou, semana
passada, o requerimento. O Presidente hoje já assinou
um ofício dirigido ao Deputado Roberto Jefferson para
que ele forneça a relação dos nomes dos Parlamentares que receberam. O advogado deve estar recebendo;
inclusive ﬁcou muito satisfeito com a iniciativa nossa
de propor ao Plenário...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas
Sr. Relator, esse meu questionamento é em relação à
Casa como um todo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É isso
mesmo. Todos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) –
Com a palavra a nobre Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Maria Christina, você foi convidada para vir conversar conosco, participar deste interrogatório como testemunha do Deputado Roberto Jefferson.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputada, nós não estamos ouvindo. Se você puder
falar um pouquinho mais alto...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
eu falo alto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Agora o som está ligado.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – A
senhora veio a este Conselho de Ética como testemunha do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson está
sendo questionado...
(Tumulto.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Por favor! Eu peço silêncio aí no fundo, por favor! Se
possível, fechar a porta.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Este Conselho está se reunindo para analisar uma
representação que o Presidente do PL fez, o Deputado Valdemar Costa Neto, contra o Deputado Roberto Jefferson. Como cada um tem uma versão e nós,
do Conselho, queremos chegar à verdade, nós temos
que interrogar as pessoas que vêm aqui depor, e a
senhora está vindo como testemunha. Conforme a se-
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nhora foi falando, fui anotando algumas coisas. E, se
você observasse, vira e mexe eu perguntava até para
o Relator e o Presidente. É porque, às vezes, não ﬁcavam claras algumas coisas. Por isso é que vou repetir
algumas perguntas.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tá.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Teve uma horinha, rapidamente, no meio da conversa,
em que você falou assim: “porque eu trabalhava e não
tinha tempo de ﬁcar acompanhando essas reuniões”.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você continua trabalhando?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Agora trabalho de novo. Eu ﬁquei um ano sem
trabalhar.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Enquanto estava casada com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Enquanto estava casada com ele, eu trabalhei em
São Paulo numa agência que se chama Kalias Função. A agência, quando ganhou uma conta no Banco
do Brasil, eu fui contratada pelo Presidente da Kalias
Função para tocar um projeto. O Banco do Brasil tem
um projeto, aliás que é o máximo, que se chama Balcão
de Comércio Exterior, que é uma coisa que faz desde
a inserção digital até toda a logística de exportação e
toda a parte ﬁnanceira também para microempresas
poderem exportar. E a minha função era desenvolver
esse projeto dentro da agência. Coincidentemente, eu
fui demitida da agência; apesar de ter conseguido meu
emprego sozinha,. Eu fui demitida do meu emprego
na mesma semana em que a luz foi cortada da minha
casa e que meu nome foi exposto na mídia.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, enquanto a senhora estava casada com ele,
a senhora trabalhava nessa empresa, fazia esse projeto e ﬁcou um ano sem trabalhar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não consegui trabalho porque eu trabalho com
marketing estratégico, ou em agências de publicidade.
Eu trabalhei muito tempo na revista Vogue também,
mas marketing estratégico é uma coisa que as pessoas dão coisas cruciais para a empresa, para você
desenvolver. E depois que o Deputado me acusou de
extorsão, ﬁcou meio complicado conseguir trabalhar
com marketing estratégico. Hoje estou trabalhando.
E adoro o meu trabalho: é o máximo! Faz um mês e
meio, e espero poder continuar trabalhando porque
eu tenho um monte de dívida por causa da época da
minha separação, e eu quero poder pagá-las.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, no relacionamento que a senhora tinha com
ele, a senhora vivia do seu salário, quer dizer, pagava
as contas com cheque, cartões de crédito...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele nunca me deu um tostão! Ele nunca me deu
nem presente de aniversário. (Risos.)
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
andando com malas de dinheiro para baixo e para
cima?!
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. Aliás, ele até pegou um relógio que um
ex-namorado me deu que eu gostaria que ele me devolvesse! Um Mont Blanc. (Risos.)
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Eu não entendi também a questão das notas, como
foi perguntado pelo advogado do Roberto Jefferson:
que você têm as notas e que você mostra no talão de
cheques que você pagou. Eu não entendi isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tá. O que aconteceu foi o seguinte...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Que tipo de compra? Eu não entendi isso...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tá. A casa inteira foi mobiliada. Parte daquilo era
meu, de família, coisas minhas que eu trouxe; parte
daquilo foi comprado pelo PL; e parte daquilo foi comprado por mim, como mulher, pessoa que ganhava
o seu salário e que comprava o que quisesse para a
minha casa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Lógico.A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quando eu me separei, eu recebi essas notas.
E quem entregou essas notas – não é que eu guardei
essas notas e arquivei para um dia usar. O Partido Liberou entrou numa ação. Porque... O que aconteceu?
O Valdemar saiu da casa, acho que no dia 6 de julho.
Ele mandou buscar as roupas dele. E 2 dias depois ele
mandou buscar o “cofrão”. E que dia que é o “cofrão”?
Acho que é 2 dias antes de ele sair de casa. Em julho
de 2004, não é?
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – É.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E, logo depois, ele mandou cortar a luz da casa.
E eu contratei um gerador de festa. Acho que todo
mundo soube dessa história. Fiquei sem luz, contratei
um gerador de festas... Porque não é assim que se faz:
mandar a polícia cortar a luz no poste da casa da exmulher. Um partido contra uma mulher sozinha! Minha
intenção nunca foi ﬁcar na casa. Minha intenção nunca
foi usufruir nada do Partido Liberal.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Eu só não entendi a questão das notas. Você pagou
alguma? E pagou com dinheiro? Como é que as notas
estavam na mão do PL?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Aí eles... O que eles ﬁzeram? Eles entraram com
pedido de busca e apreensão para tirar as coisas da
casa. Quando ele entraram com esse pedido de busca
e apreensão, eu recebi as notas ﬁscais. Por exemplo,
tem pratarias compradas da St. James com fotograﬁas
de pratas da Cristoﬂe, que são minhas, de família. As
notas ﬁscais eram do seguinte: a logística de transporte... Muitas coisas foram compradas em São Paulo.
Foram escolhidas, sim, por mim; algumas do partido,
outras minhas. Só que a logística de transporte era
feita pelo PL. Então, às vezes, eu comprei...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então eram notas do transporte?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Esse, em especial, é um conjunto de sofás
que comprei na Atlântica Móveis; ﬁz um ﬁnanciamento
no meu nome. Os cheques são meus, e a nota ﬁscal
veio em nome do PL, porque eu ia e comprava. Só que
aí o partido se incumbia do transporte. A nota tinha
que acompanhar a mercadoria. Quando eu comprava,
eu... Esse, por exemplo, eu paguei com meu dinheiro;
eu não saí com a nota na minha mão, porque a nota
tinha que acompanhar o sofá.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Entendi.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E eu não precisava da nota, porque era um sofá
para minha casa. Para mim tanto fazia.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Além desse sofá que você falou, dê um exemplo...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E tem um monte de coisas. Um monte!
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas, assim, nessa ordem de grandeza que você
está falando, de um sofá que é transportado... Mas e
as outras coisas em que vão notas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Um monte, um monte de coisas. Esse calhamaço que o Deputado deu.... Acho que há muitas coisas
que os Deputados do PL não sabem. Mas, se vocês
pegarem a ação de busca e apreensão, é um negócio pelo menos umas 6 vezes maior do que isso. E
minha casa inteira foi fotografada. E fotografadas coisas... Por exemplo, tinha assim um biombo, uma nota
de um biombo e a fotograﬁa de um biombo que foi da
minha mãe. Eu tenho foto com 5 anos de idade com o
biombo fotografado. Pratarias da Cristoﬂe, nota ﬁscal
da St. James com foto da prataria da Cristoﬂe e com
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a caixinha Cristoﬂe. Quer dizer... Então, quem me deu
isso foi o PL. Quem me entregou essas notas ﬁscais,
essas fotograﬁas, isso tudo foi o Partido Liberal através
da ação de busca e apreensão.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Agora, como o Partido Liberal tinha nota de uma coisa
que não era aquilo que estava na mercadoria?
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Do transporte. Ela acabou de falar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Ela acabou de falar: era do transporte.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Na época que eu me separei, eu pedi inclusive
que ﬁzessem uma investigação, uma auditoria de contas
em cima dessas coisas. Mas ninguém fez nada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Bom, a senhora falou também, Maria Christina, que
teve vários almoços com Deputados, e citou alguns
que foram aí. Quantas pessoas normalmente participavam desses almoços?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, variava entre... Tinha café da manhã, muito,
e também almoço. Mas, em geral, era assim de 4 a 8,
10 pessoas.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – A
senhora reparou se era um jantar social, em que foi
fulano, fulano e fulano, um almoço político?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Almoço político era numa salinha, num canto, em
que tinha uma entrada separada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Desses almoços políticos quantas pessoas participavam?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, tipo 8, 9. Teve uma ou duas ocasiões em
que estiveram todos os Deputados do PL lá na minha
casa. Mas só.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
você nunca participava desses almoços?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Desses políticos, não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
não sabia o que era tratado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Algumas vezes eu ouvia algumas coisas, porque
eu passava e, às vezes, ouvia algumas coisas; ou vinha
dar um recado e ouvia algumas coisas.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– A senhora, nesses almoços, alguma vez em que
a senhora entrava ou passava, foi apresentada aos
participantes?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sempre era apresentada. Sempre cumprimentava os participantes.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E com que freqüência ocorriam esses almoços?A
SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah,
eram constantes. Era uma coisa praticamente diária.
Aconteciam.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E eram só com os Deputados do PL, ou com outros
Deputados, assim, constantes?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É que os do PL eu conheço a maioria. Tem uns
que eu não conheço. Estiveram empresários também
que almoçaram na minha casa. Quer dizer...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Agora vamos viajar de novo para Taiwan. Você disse que, pelo que ele falou, não teria sido arrumado
recurso para pagar, para acertar as contas ou ajudar
alguns Deputados do PL.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
que então ele fez a intermediação com o Delúbio, para
o Delúbio receber esse dinheiro de Taiwan.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
a senhora colocou que tem certeza que ele teria ﬁcado
com uma parcela desse dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah! Disso eu tenho certeza!
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Por que não seria mais fácil para ele pegar o dinheiro
de Taiwan em vez de fazer essa intermediação com
o Delúbio?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque eu acho que, na realidade, Taiwan tinha
interesse em abrir, facilitar as relações comerciais.
Não era uma doação para ele, pessoal. Esse é o meu
modesto entendimento. Eu não sei.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Porque o raciocínio que estou fazendo é assim: ele
pegou o dinheiro, não é? Ele ﬁcou com parte do dinheiro e entregou a outro...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. Eu acho que eles, taiwaneses, vieram
para o Brasil e entregaram o dinheiro.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Para ele? Para o Valdemar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não sei se foi para o Valdemar, sozinho, ou
se foi para o Valdemar e o Delúbio. Acho que seria in-
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teressante vocês quebrarem o telefone do Chuong ou
chamar o Chuong e ver isso. E ver as entradas.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você não sabe como foi pago esse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Mas deve ter sido...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Nem a quem foi pago esse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
essa intermediação, complicada também, você não
sabe como foi feita?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O que eu posso dar são os cartões das pessoas que estavam na mesa nesse almoço. Não deve ser
muito difícil achar esse Chuong. É o ﬁlho, não é o pai.
O pai também foi para Taiwan. Ah! O Senador Aelton
sabe quem é o Chuong! Pronto! Ele viajou junto.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Ele foi também nessa viagem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi. Mas, coitado, ele não tem nada a ver
com isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Nessa viagem para Taiwan vocês foram de avião de
carreira ou foram de jatinho?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A gente foi em avião de carreira.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Avião de carreira. Qual a empresa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – VARIG.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você foram no avião da VARIG.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – VARIG e Lufthansa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Aí ﬁzeram baldeação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A gente ﬁcou 2 dias em Hong Kong e, depois,
foi para Taiwan.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Vocês foram de VARIG até Hong Kong?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. A gente foi de VARIG até Frankfurt. Acho.
Aí, de Frankfurt, para Hong Kong, de Lufthansa. Aí,
depois, de Hong Kong para Taiwan foi numa China
Airs, alguma coisa assim.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você declarou
que ele viajava e pagava sempre em dinheiro. Não ti-
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nha traveller cheque, não tinha cartão de crédito, nada
disso? Era sempre em dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Todas as vezes em que vocês viajavam com ele com
dinheiro era avião de carreira?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Avião de carreira.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
como é que não passava esse dinheiro nos raios X?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
ele também nunca declarava assim: “Tem mais de-nãosei-quanto de dinheiro?”
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ele
nunca fez essas declarações? Passava com dinheiro
sem nunca ter feito essas declarações.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá. E quando você passou também com aquele dinheiro que veio lá do cassino, o Raios X também não
detectou?
SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Então, você não tem noção de como é que ele levava
esse dinheiro para o exterior.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Ele punha na pasta dele.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então ele viajava para o exterior com a pasta de dinheiro?! Ele nunca falou para você como é que... Você
nunca perguntou para ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, não! Só esse, por exemplo, do cassino; que
a gente chegou lá e o crédito estava lá.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Mas a pergunta é assim: você viajava com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
você tem o costume de pagar com cheque e cartão
de crédito?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Só cartão. É.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você nunca perguntou para ele: “por que você paga
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com dinheiro? de onde vem esse dinheiro? você não
paga com cartão de crédito?”
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu perguntei para ele um monte de vezes
por que ele não pagava com cartão de crédito, se ele
tinha o AMEX Gold, porque ele ﬁcava pagando em
dinheiro as coisas.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Hã, hã.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque ele preferia.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você nunca perguntou para ele de onde vinha o dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Sabe por quê? No empresariado, 70% das vezes
o dinheiro vem...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Vem...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ...vem da empresa da pessoa. Então...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ele
tem empresa?A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES
CALDEIRA – Não. Ele, não. Mas eu venho de uma
família da iniciativa privada. Então é normal o empresário gastar o dinheiro dele. São coisas assim. Eu
demorei algum tempo para perceber certas coisas.
Eu não tenho nenhum parente político. Eu não tenho
referenciais assim.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então você acha normal as pessoas viajarem com
muito dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu acho normal as pessoas viajarem com
cartão de crédito.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas você acabou de declarar que acha normal as
pessoas gastarem muito dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu acho que, a partir do momento em que
a pessoa ganha ilicitamente, ela pode...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não, não é essa a pergunta, do lícito e do ilícito. É
se é normal pagar em dinheiro as contas.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. E tanto não acho que eu reclamava disso
para ele. E ele brigava comigo.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você disse que empresário paga as contas com dinheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. O que eu estou falando é assim: que eu
não perguntava de onde vinha o dinheiro. É isso. Me
estranhava ele pagar as coisas em dinheiro. Mas eu
não perguntava de onde vinha o dinheiro. Porque eu
venho de meio empresarial e isso é natural; a pessoa
que ganha o dinheiro gasta o dinheiro. Mas o dinheiro
é ganho na empresa. Se eu for viajar com o João Paulo
Diniz, por exemplo, e se ele for gastar 100 mil, 200 mil,
porque ele tem, então ele pode gastar.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas ele gasta em dinheiro? Ele leva em dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele paga em cartão, como eu. Eu, às vezes, não
tenho dinheiro nem para táxi. Às vezes, eu pago multa,
porque quando a gente dá cheque abaixo de 20 reais
a gente paga multa de 5 reais — acho. Então, era uma
coisa que me estranhava. Mas entre ser estranho a ser
ilícito demora um tempo.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O
que levou você a pensar que era ilícito?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tantas coisas estranhas juntas!
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Que tantas coisas estranhas juntas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Eu
tinha feito essa pergunta, das esquisitices e tal, mas,
como você falou que eram coisas pessoais, eu tirei tipo
de violência, opção de vida; eu tirei essas questões
pessoais para não perguntar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Tá, tá. Quando eu casei com o Valdemar eu não
me preocupei em saber o Imposto de Renda dele, não
me preocupei em saber se ele era rico ou pobre.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Quando você casou com o Valdemar, ele morava em
Brasília ou em São Paulo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Morava na Academia de Tênis.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Academia de Tênis. E aí vocês casaram e montaram uma casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A gente começou a morar juntos na Academia
e Tênis. Daí ele resolveu montar a casa, a sede social do PL.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Em
um relação conjugal, assim, sobre montar uma casa,
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a gente discute, conversa sobre onde vai alugar, como
é que você aluga. Isso não acontecia?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu escolhi a casa. Por isso eu estou falando.
A casa era minha. Eu escolhi a casa, eu ﬁz...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Você não discutiu com ele: “Olha, quanto que a gente
pode pagar de aluguel por essa casa?” Porque em uma
relação conjugal, se você vai alugar uma casa, você
tem que saber quanto vai pagar de aluguel.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu perguntei para ele: o aluguel vai de quanto
a quanto? E fui procurar a casa. É o que uma mulher
normal faz com o marido.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Uma mulher normal discute qual é o dinheiro, onde
paga, quanto não paga, de onde vem o dinheiro...
Quanto era o aluguel?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – De 10 mil reais, que o partido pagava. E o Valdemar dava 60 mil por fora para o dono da casa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não entendi; explica de novo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O aluguel custava 16 mil reais, mais 6 mil por
fora. Mas ele dava de uma vez só o ano todo, quando
era fechado o contrato. Foi fechado uma vez.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Agora duas perguntas. Você perguntou para ele:
“quanto é o aluguel? de quanto que eu vou procurar a
casa?” Você sabia que ele era Deputado. E, mais ou
menos, você sabe quanto é o salário de Deputado.
Você alugar uma casa por 16 mil reais, que é mais do
que o salário do Deputado, é normal? Você considerou
normal procurar uma casa de 16 mil reais?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele vivia... Eu não tinha referências sobre se ele
vivia só do salário de Deputado. Porque ele punha um
jatinho à disposição o tempo inteiro...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Um jatinho dele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Do Fernando Simões.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Ah! do Fernando Simões, empresário.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O que eu vim a saber depois. Mas eu não tenho
como... A senhora tem que entender o seguinte: eu
venho de uma família de pessoas que têm posse. Então, eu estou acostumada com um tipo de vida que eu
sempre tive. Então, assim, eu não vou perguntar para
a pessoa: “escuta, deixa eu ver o seu Imposto de Renda, querido, para saber se...” Isso foram coisas que eu
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fui aprendendo com o tempo, foram cosias que eu fui
entendendo com o tempo. Eu não sabia que o Valdemar era pobre ou rico. Eu sabia que eu me apaixonei
por ele — tudo bem. Agora, esse tipo de discussão,
eu acho, de orçamento etc., etc., é muito mais quando as pessoas...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É
coisa de pobre mesmo! Porque eu suo muito ao fazer
as contas. (Risos.) Mas tudo bem. Você falou para a
gente também a questão desse jatinho, que você viajava para baixo e para cima com esse jatinho. Vocês
viajavam mais no jatinho ou em aviões de carreira?
Com que freqüência vocês iam a São Paulo, iam e
voltavam?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Grande.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Toda semana?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Toda semana.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Agora, você aﬁrmou uma hora aí — que eu não entendi
mesmo a relação –, você falou que o assessor dele ou
o segurança dele pegou você no apartamento...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O chofer sempre me buscava. Mas é que... Hoje
em dia certas coincidências eu acho que devem ser
investigadas. Então, coincidentemente... Porque era um
lugar a que eu ia muito, aquele endereço na Gomes
de Carvalho. Ele me pegava porque eu tenho casa
em São Paulo. O chofer me pegava e eu ia buscar o
Valdemar nesse lugar. E eu esperava na garagem; eu
nunca subi. E ele várias vezes não voou em avião de
carreira, saindo de lá.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Então vamos fazer a conexão. O motorista te pegava
e levava; e você ﬁcava esperando na garagem. Aí ele
descia com uma mala...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Com a mala normal e com mais uma mala algumas vezes; outras, não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Então ele descia com mala. Agora, esse dia era o que
ele tinha chegado de avião?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, esse dia era o que a gente vinha de
avião.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não é isso. Eu ainda não entendi a conexão. Ele pegava você em algum canto e ia lá. Como é que entra
o avião nessa história?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. A minha casa... Eu moro em São Paulo. E o
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que o chofer fazia? Ele ia me buscar na Consolação,
onde é o meu apartamento, e eu ia buscar o Valdemar na Gomes de Carvalho. E a gente de lá ia para o
aeroporto, para vir a Brasília.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ah,
tá! Aí que é está a relação do avião que você falou e
que eu não estava entendendo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Então o que estou falando é a coincidência de,
várias vezes, a gente estar usando avião privado depois de ter passado na Gomes de Carvalho.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Mas você não acabou de dizer que ia com freqüência
de avião privado e que não era toda vez que passava
pela rua?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. Mas toda vez que se passava por lá vinhase de avião privado.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Porque, uma hora, você fala que é com muita freqüência. Mas nesse dia você viajava de carreira.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. A gente usava com freqüência — isso
é fácil levantar. A gente usava avião de carreira, mas
usava com freqüência esse outro avião. E, coincidentemente, várias vezes, após ter passado na Gomes
de Carvalho, a gente voou em avião privado e não
em avião de carreira. Ou seja, mais de 60% das vezes, ou mais de 70% foram de avião privado, não de
avião de carreira.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E a senhora também estava acostumada a viajar de
avião privado na sua vida pessoal? Também estava...
Depois essa mala era levada para onde?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Essa mala...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Ele pegava a mala, pegava o avião e vocês viajavam
para Brasília.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Vinha para casa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Aí você ia para sua casa. Você nunca viu ele botar
dinheiro no cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu vi o cofre aberto.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você viu o cofre aberto em que condições? em que
circunstâncias?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Era uma salinha do lado do quarto, que é onde
estavam a esteira e a bicicleta. Às vezes, eu andava
na rua, mas, às vezes, eu fazia esteira. Então, algu-
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mas vezes eu vi o cofre aberto; eu ia fazer esteira e o
cofre estava aberto.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Ele tinha aberto o cofre.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É. Ele estava mexendo no cofre.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas a senhora nunca viu ele botar o dinheiro quando veio de mala?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Mas a única pessoa que tinha a...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – A
chave, o segredo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não é de chave; é de segredo.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – De
segredo. A senhora nunca viu? Quando vocês chegavam com essa mala ele ia lá: “agora eu vou lá no lugar
da esteira botar no cofre o dinheiro”.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não prestava atenção.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Uma coisa que era tão repetida e a senhora nunca
prestou atenção?!
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, porque era assim... Essa sala não era uma
sala a que eu ia muito. Essa sala era assim: tinha o
nosso quarto aqui; esse seria um outro quarto, só que
aqui tinha uma porta que dava para o hall. Então, eu
entrava e ia para o meu quarto; eu não precisava passar por ali. Então, assim, se eu chegasse e fosse para
o meu quarto, e se ele fosse lá mexer, eu não ﬁcava
procurando, olhando. Foi casualmente que eu o vi algumas vezes, porque eu ia fazer esteira e estava o cofre
aberto.A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E estava o cofre aberto tipo assim: ele tinha chegado
em casa com dinheiro ou ia sair com mala?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele estava mexendo no dinheiro. Era de manhã
cedo, porque era a hora em que eu fazia esteira.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É,
porque ﬁca essa história... Se ele vinha com mala, e a
senhora ia para o quarto, ele ia para esse outro quarto,
que tinha o cofre, e não lhe chamava a atenção que ele
estava indo para o quarto. Não lhe chamava a atenção
esse outro quarto com cofre.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, porque o cofre era dele. Eu não tinha...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Isso é coisa de rico também.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã?
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Isso é coisa de rico também, não prestar atenção
no cofre.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não é. É um problema dele, entendeu? Era
uma coisa dele. Não é coisa de rico não; é coisa de...
A senhora é casada?
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Sou, há 36 anos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A senhora ﬁca investigando se o seu marido vai
ao banheiro, vai não sei aonde?
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ir
no banheiro não, mas a um quarto que tem cofre...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas é que...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas também o banheiro do meu quarto é de suite;
então eu vejo ele ir ao banheiro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas lá era grande o suﬁciente para não ter esse
tipo de coisa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Na minha casa, não. A gente vê ir ao banheiro. Outra coisa: a senhora declarou aqui que viu que houve
ajuda para Deputados. A senhora conﬁrma que viu
darem ajuda para os Deputados, ou a senhora acha
que houve ajuda para Deputados?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. A única coisa que eu ouvi foi a conversa...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Com o Carlos Rodrigues?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ...dessa história da verticalização, tatatá,
tatatá...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Isso é antes, lá atrás.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. A única coisa que eu ouvi de dinheiro
ser dado a Deputados foi dessa situação do dia de o
motorista ser demitido depois do resultado – pronto!
E eu não sei o porquê.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Agora, essa conversa com o Bispo Rodrigues...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Acho que era dívida de campanha mesmo.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Essa conversa com o Carlos Rodrigues, em que você
falou por telefone, em que circunstância foi? O que foi
exatamente que ele falou que lhe chamou atenção de
que estava pagando para Deputado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi essa coisa de ele falar que não, que agora a
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gente vai, que o PL vai ser o maior partido do Brasil, que
a gente está montando esse esquema. E de ele depois
ter retiﬁcado para mim o porquê do Crivella, o porquê
do Bispo Rodrigues e não do Crivella, porque o Bispo
Rodrigues estava montando uma operação ﬁnanceira.
Quer dizer, foram alguns fatos que me ﬁzeram...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas então foi assim a conversa? Que o Carlos Rodrigues estava organizando uma situação ﬁnanceira
para fazer do PL o maior partido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Mas a senhora não viu ele dar dinheiro, não viu Deputado nenhum pegar dinheiro. A senhora não viu isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Mas eu vi o dinheiro e ouvi a conversa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– E não viu. Conﬁrma que não viu Deputado nenhum
pegar dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não vi.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Mas ouviu a história de o Deputado querer fazer do
PL o maior partido.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E falar...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Da
operação ﬁnanceira.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, explicar, falar sobre essa operação ﬁnanceira.
Mas não me lembro dos termos.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Com que freqüência o Deputado mandava esse assessor ou ajudante ir a Belo Horizonte?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu presenciei, acho, umas 3 vezes isso.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Umas 3 vezes. E nunca lhe chamou a atenção como
é que essa pessoa ia? se em aivão de carreira ou se
nesse aviãozinho particular?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Provavelmente, devia ser de avião de
carreira.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
depois ia para São Paulo também de avião de carreira.
Isso não lhe chamou a atenção?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Você não percebeu nessas 3 vezes em que ele mandou o assessor a Belo Horizonte com a mala... Não lhe
chamou a atenção a organização do processo?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Aqui eu tinha anotado o dinheiro do cofre, mas a
senhora já falou.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Deputada Angela, se o Presidente me permite. Tem a ver com
suas perguntas. Eu só queria deixar registrado que eu
entreguei ao Sr. Relator: esse cofre tem 82 centímetros
por 39 e por 36. É o espaço cúbico do cofre: 82 por 39
e por 36. Senão pode-se admitir que é um cofre em
que cabe uma jamanta. Está aí o cofre.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Está anotado, Sr. Deputado.
Continue, Deputada Angela Guadagnin.
DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Só voltando um pouquinho atrás, às reuniões que aconteciam nessa sala, em que a senhora nunca participou.
Então a senhora não sabe o que era tratado nessas
reuniões.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não, não sabe. Então, essa ajuda para Deputado
não era tratada nessas reuniões. A senhora aﬁrma
isso também.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Não sabe o que era tratado, então.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não posso aﬁrmar nem que sim nem que não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então a senhora supõe que Deputado recebia ajuda por conta dessa conversa que estava ouvindo falar
que se disse da montagem do sistema ﬁnanceiro para
montar o maior partido...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não é só essa conversa; são algumas situações,
ﬂashes que eu presenciei que me fazem chegar a essa
conclusão. Mas assim, porque não é uma... Essa, em
especial, foi uma a que eu prestei atenção. Mas foram
várias situações. Eu acho que pode até ter coisas que
ainda eu me lembre, porque agora eu comecei a pegar
as agendas, comecei a olhar coisas, comecei a tentar
fazer um trabalho de lembrar. Porque uma coisa é você
ouvir uma coisa de que você não tem referência nenhuma; e, então, talvez não faça sentido. Outra coisa é
ouvir uma coisa que faz sentido. É muito diferente.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Assim como: ah! já ouvi falar sobre isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É muito diferente.

Setembro de 2005

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
A senhora falou agora de agenda. A senhora costuma
fazer a sua agenda pessoal: tal dia vou a tal lugar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mais ou menos; é meio bagunçada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Meio bagunçada. Você faz a sua agenda pessoal ou
fazia a agenda do Deputado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, a dele não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, o que tem nessa sua agenda que poderia
estar relacionado com essas pessoas que estavam
na casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Por exemplo, datas da viagem a Taiwan, que, de
repente, têm código de reserva na agenda; de repente.
Tem o telefone da... Estou procurando o telefone da intérprete que estava com a gente em Taiwan. Eu estou
olhando tudo. Se a senhora quiser, a senhora dá uma
olhada na agenda do ano passado: é uma bagunça,
mas há coisas que possam me fazer lembrar de algumas situações.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Estou falando na agenda para poder fazer a relação,
porque a senhora disse aqui: “Eu vou estudar a minha
agenda”. Pergunto se na agenda a senhora marcava
as pessoas que estavam na sua casa.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, nunca.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Então, a senhora não vai ter, pela sua agenda, essa
informação.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputada, continuando...
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É a
última pergunta. Outra coisa: por diversas vezes, quando foi interrogada por alguns Deputados ou mesmo
pelo Relator a respeito da sua declaração, escrita, ao
Estadão, escrita, ao Correio, entre aspas. E a senhora fala: “Não foi isso o que eu falei para o jornalista. O
jornalista...” Aí a senhora ia falar alguma coisa e parou.
Eu pergunto: a senhora falou aquilo para o jornalista
ou não falou aquilo para o jornalista?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN –
Porque o jornalista botou entre aspas. O entre-aspas
são as suas palavras.
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sei. Eu falei para o jornalista que o Valdemar
comprou um partido nanico.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Tá.
Agora como é que o jornal coloca na sua boca — porque botou entre aspas — o resto da aﬁrmação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Deve acontecer isso com muita gente.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Que não é aquilo que você falou, por duas vezes,
no Estadão e no Correio de hoje. A senhora não falou
aquilo que está...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu nunca falei com o Correio.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Com o Estadão falou?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu falei com o Estadão.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – E
não é aquilo que a senhora falou?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Obrigada.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É quase aquilo, mas não era aquilo.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
– Tá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, para não que não caia no esquecimento.
Dona Maria Christina, a senhora se ofereceu para
trazer a este Conselho cópia do seu passaporte...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Está aqui o passaporte.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Certo.
Essas questões judiciais que existem, cópias desses
processos. Eu não me lembro se...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que seria interessante para o senhor
também esse da 16ª Vara.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
e outras anotações que a senhora disse que vai trazer...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO –...com
base na sua agenda. Se a senhora pudesse ﬁxar um
prazo para trazer esses outros elementos, seria importante para nós ter essas outras informações das
agendas.
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O SR. PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR – Em
30 dias?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Seria
melhor que fosse menos.
O SR. PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR – Ou
20 dias?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em 20
dias... 0.k. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Com a palavra o nobre Deputado Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Christina, eu tenho acompanhado atentamente o seu depoimento, tirando, evidentemente, as minhas conclusões. De toda a oitiva da
senhora a gente veriﬁca muitas acusações ao Deputado Valdemar Costa Neto: sua conduta pessoal com
relação à bebida...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Deputado, um minutinho só. É para a depoente pegar uns documentos na bolsa dela.O SR. DEPUTADO
JOSIAS QUINTAL – Pois não. O SR. PRESIDENTE
(Deputado Ricardo Izar) – Deputado, pode continuar,
por favor.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Continuando, a senhora faz muitas referências ao seu marido,
como a senhora chama, Valdemar Costa Neto, essa
questão de bebida, essa questão de envolvimento com
o jogo, essa questão de levar dólares em viagens, trazer
dólares em viagens, o que tipiﬁca crime, se isso não for
declarado. Então, penso que, como esse fato vem aqui a
público, esse depoimento é feito diante desta Comissão,
Sr. Presidente, eu quero requerer a V.Exa. que extraia
cópia desse depoimento, desse relato, e encaminhe
para a Corregedoria e para a Polícia Federal, se for o
caso, para que o Deputado Valdemar Costa Neto seja
investigado, porque essa conduta, certamente, não se
coaduna com o cargo público que exerce. Então, desse
depoimento dela, nós tiramos claramente essa conclusão, e creio que deva ser uma responsabilidade nossa
tomar essa iniciativa. Há muitas notícias, mas não sei
se os órgãos encarregados, que têm essa atribuição,
tomaram essa iniciativa. Se não, nós devemos tomar
essa iniciativa para fazer esse encaminhamento. Vou
perguntar à Sra. Maria Christina alguma coisa que
me passou despercebida aqui, como, por exemplo, o
nome do segurança que teria levado essa mala para
o Remi Trinta, foi um segurança... A senhora sabe o
nome desse segurança que levou essa mala? Porque
esse é um ponto para investigar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi o segurança... Ele se chama Moacir, junto
com o Tadeu Candelária.
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O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Moacir,
com Tadeu Candelária?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Então,
são nomes que devem ser investigados. A senhora fala
de vôos do Fernando Simões. Em um certo momento,
a senhora fala que Fernando Simões é tipo um ofﬁceboy, mas um ofﬁce-boy de luxo, que tem avião, que
tem empresa...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Não? É
só para esclarecer.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu falo que o Jacinto Lamas é um ofﬁce-boy
de luxo.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Ah, sim.
É Lamas. E o Fernando Simões, do lixo. Então, lama
com lixo, é mais ou menos... A senhora se casou com
o Valdemar Costa Neto num cassino?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Casei no cassino.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Tinha
padre, pastor?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu tenho a certidão de casamento, e a testemunha era o gerente de jogo do cassino.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Realmente, é muito esquisito. Bem, a senhora se diz uma
mulher inteligente, culta, estudou nos Estados Unidos,
fala ﬂuentemente inglês, nós percebemos que a senhora
é, de fato, uma pessoa muito perspicaz, mas, do seu
depoimento, da sua convivência com o Valdemar Costa
Neto nesses 2 anos ou quase 2 anos, na verdade, na
verdade, para o ﬁm desta Comissão, que é apurar essa
história, se é verdadeira ou não a aﬁrmação do Deputado Roberto Jefferson com relação ao mensalão, não
ﬁcou nada de muito concreto. A sua máquina parece
que ela tem muito ﬂash, mas tem pouco ﬁlme.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas é porque eu sou ex-mulher, eu não sou nem
Ministério Público nem Polícia Federal. E eu não tenho
essa... Eu tinha muito menos do que tenho hoje, mas
eu não tinha essa expertise, malícia, nas coisas que eu
estava vivenciando. Então, eu estou fazendo o máximo
que eu posso. Mais que isso, não tem como.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Na verdade, eu faço essa colocação para dizer para a senhora
também das diﬁculdades que são passadas para esta
Comissão para investigar essa questão tão delicada,
quer dizer, não sabemos quem foram os Deputados
que freqüentavam a sua casa, não sabemos, de fato, se
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havia mensalão, com que freqüência havia a presença
de Deputados ou de pessoas possivelmente envolvidas com essa história. Quando se fala em mensalão,
presume-se que seja alguma coisa que ocorra mensalmente, então, se isso era pago no partido, na casa
dele, como ele fazia isso...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei, mas na casa que eu morava não era,
porque senão eu teria visto uma movimentação razoavelmente, que você...
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Enﬁm...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Onde era eu não sei.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Na verdade, os Deputados e o Relator, de uma forma bastante
exaustiva, eles tentaram, de todas as formas possíveis,
obter da senhora esse testemunho, essas informações.
Eu creio que não ﬁcou, para o ﬁm desta Comissão, não
ﬁcou nada de concreto. Ficou, sim, uma grande diﬁculdade para todos nós investigarmos. O que ﬁca para
valer mesmo, eu quero reiterar aqui, são acusações
com relação à conduta não compatível do Deputado
Valdemar Costa Neto que deve ser motivo de uma investigação. Quanto à possibilidade da existência desse mensalão, desse envolvimento dele, do Deputado
com mensalão, essas coisas, ﬁca assim uma grande
dúvida ainda para nós, uma grande diﬁculdade. Então,
eu, na verdade, não tenho mais perguntas. Acho que
o depoimento seu já está por demais exaustivo e não
avançamos muito nesse sentido.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Queria pedir desculpas, mas...
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Não,
absolutamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu convido o Deputado Josias Quintal para presidir
os trabalhos por alguns minutos. Com a palavra o nobre Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr.
Presidente, muito obrigado pela palavra. Quero, desde
já, agradecer a Sra. Maria Christina pela colaboração.
Eu vou tentar ser o mais breve, porque eu acho que
praticamente se esgotaram, com as perguntas do nobre Relator, da defesa do Deputado Roberto Jefferson
e dos demais Deputados, os questionamentos. Mas eu
só queria alguns esclarecimentos, para que eu possa
fazer o meu juízo de valor. Eu me lembro que a senhora
disse que o Valdemar com o Bispo Rodrigues tinham
assim um acordo e tinham a perspectiva de aumentar
o partido em razão de uma operação ﬁnanceira.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – A
senhora podia esclarecer um pouquinho mais o que
seria essa operação ﬁnanceira e qual era o acordo?
Para mim não ﬁcou muito claro. É para eu entender.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Pelo que eu entendi e assim, vamos dizer assim,
meu entendimento vem, como eu já disse várias vezes,
de ﬂashes de situações que eu vi e a situação atual,
que têm cenas que se encaixam, eles teriam montado
uma estrutura para captação de Deputados, pagando
algum dinheiro a eles, e quem montou isso seria o...
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – O
Bispo Rodrigues?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Bispo Rodrigues com o Valdemar, inclusive
porque existiu uma grande pressão do Edir Macedo,
como eu disse, para que o Marcelo Crivella assumisse o PL no Rio.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Então, dos ﬂashes, o que a senhora pressupõe é
que eles estavam cooptando Deputados?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Flashes com coincidências.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sim.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O partido aumentou e etc., etc.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe-me, colega.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pois não, à vontade, Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E cita
também o Sr. Delúbio, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, é.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E
envolvia também o Sr. Delúbio. Era uma triangulação,
então?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI –
Uma outra coisa que eu quero clariﬁcar mais é a conversa que a senhora traduziu num jantar em Taiwan.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Almoço.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Almoço. Um almoço em Taiwan. Do que eu depreendi, a
pessoa que havia assumido o compromisso, e pareceme que cumpriu o compromisso, estava fazendo um
pleito que a outra parte também deveria cumprir.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Exatamente.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Ou seja, uma vez que houve liberação de recursos,
o que nós estamos esperando é que agora cumprase a parte.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Foi falado em valores? A senhora fez tradução em
valores?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Dois milhões de dólares.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Dois milhões de dólares. Para quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi o dinheiro que foi doado, foi o que eu
traduzi.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas foi doado a quem?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi entregue ao Valdemar e... Segundo a pessoa
de Taiwan, foi entregue ao Valdemar. E depois o Valdemar veio me dizer que foi feita uma operação dele com
o Delúbio. Agora, eu acho que vocês podem cruzar os
telefonemas e cruzar a época que esses taiwaneses
estiveram aqui no Brasil, porque eles devem ter trazido.
Daí essa pessoa de Taiwan estava cobrando que ninguém do PT tinha ido a Taiwan até então e que, muito
pelo contrário, o PT estava tendo uma relação muito
mais próxima com a China.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Então, estou pressupondo que esses recursos não
foram entregues em Taiwan, foram entregues aqui no
Brasil. Quer dizer, não foi o Deputado Valdemar que
transportou de Taiwan para cá.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pelo que a senhora depreendeu no diálogo, já tinha
sido...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, nessa viagem, não. Ele estava cobrando
uma coisa que ele já tinha feito.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Ou
seja, entregamos os 2 milhões de dólares...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Esperávamos em contrapartida uma melhor relação.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Entretanto, a relação está mais estreita com a China
do que conosco?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, exatamente. É isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Pois não, Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E quem
a senhora acha que pode provar que o dinheiro foi entregue? A senhora citou o nome de um estrangeiro aí.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Chong, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Chuong. Esse Chuong foi a pessoa que intermediou. Eu acho que vocês deveriam chamá-lo. E eu acho
que... Cruzam-se telefonemas, não é? Se realmente
houve telefonema entre o Chuong e Delúbio, isso é
registrado, não é?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – As informações sobre essa pessoa a senhora pode fornecer ao Conselho?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu tenho... Do Chuong eu não tenho o cartão. Eu tenho o cartão das pessoas que estavam na
mesa desse almoço, tenho o nome do Michel.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim,
por aí nós poderemos chegar até ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, o Chuong, é só perguntar para o Senador
Aelton Freitas, que ele viajou junto com o Chuong, no
mesmo vôo, para Taiwan.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Senador...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Aelton Freitas. Mas o Senador não tem nada a
ver com isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não, sim, mas é que ele sabe o nome, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele foi junto com o Chuong. O Chuong
deve ter o endereço ... O Aelton deve ter o endereço,
tudo dele.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– E, só para concluir nesse aspecto aqui de Taiwan,
e os recursos todos ﬁcaram supostamente para o Sr.
Delúbio ou...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não. Parte...
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Quanto?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Segundo o Valdemar, para mim, 20% ele reteve.
Mas isso tudo são coisas que ele falou para mim.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não, eu vou dizer por que perguntei. Eu, provavelmente, quando a senhora estava falando, eu tinha uma
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compreensão de que naquele jantar aqui se receberam 400 mil dólares para trazer. Então, por isso que
eu estou... Eu agora...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, no almoço...
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – É,
no almoço. Então, agora, eu tenho a convicção...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – No almoço, no Ministério da... No almoço... (Pausa.) Esse é o assessor do Michel, Ofﬁce of the Deputy
Political Minister of Foreign Affairs, de Taiwan.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não, é que eu não tinha entendido essa questão da
conversa e dos valores. Mas agora a senhora...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele só cobrou...
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sim, agora para mim está claríssimo. Eu já compreendi perfeitamente. (Pausa.) Bom, a data... A senhora
está deixando já a cópia do passaporte, não é? Eu vou
fazer uma pergunta que talvez seja um tanto quanto,
não sei, constrangedora. Até o nosso colega disse
que a senhora não precisava passar por esse constrangimento. Eu acho que a senhora não está sendo
constrangida, mas também não quero constrangê-la.
Mas, antes de formular uma pergunta... Tem momentos
nas nossas vidas que são momentos difíceis. Eu, por
exemplo, sou católico. E, nesses momentos difíceis,
eu sempre procuro fazer as minhas preces, as minhas
orações e pedir que eu possa ser iluminado para poder
encontrar o melhor caminho. A senhora veio aqui hoje.
A senhora também tem fé, procurou também...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu fui na missa do Padre Júlio na Igreja do Perpétuo Socorro. A missa exorcista, o senhor conhece?
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Não, não conheço. Eu estou lhe perguntando isso
porque a senhora fez uma certa menção sobre não
falar muito sobre o Deputado Bispo Rodrigues, em
razão que poderia ter toda a Igreja Universal contra
a senhora.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu sou católica.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sim, não, mas não é nessa perspectiva que eu estou falando, porque que quero entrar numa pergunta
justamente relativa ao Bispo Rodrigues. Eu não sei se
a senhora assistiu ou acompanhou, mas o Bispo Rodrigues esteve aqui prestando depoimento.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não tenho acompanhado, Deputado, porque,
como eu falei, ﬁquei um ano sem trabalhar e há um
mês eu comecei a trabalhar. Eu estou tentando pôr
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um programa de televisão no ar, e inclusive pedi aqui
no Conselho se eu poderia depor em agosto, porque
o programa vai estrear agora no ﬁm de julho e eu deveria estar trabalhando lá.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas, então, eu vou tentar relatar para a senhora o
ocorrido. O nosso Relator obviamente iniciou os seus
questionamentos esclarecendo qual era o papel que
compete ao Relator, sem fazer nenhum prejulgamento. Questionou o Bispo Rodrigues sobre a questão da
saída dele da Igreja Universal e em que condições.
E o Bispo Rodrigues caiu em prantos aqui prestando
seu depoimento, manifestando ser um homem de fé
e que para ele doeu muito esse fato, esse episódio,
e assim por diante. E também o Relator perguntou a
ele se ele já tinha ouvido falar do mensalão. Ele disse:
“Não. A primeira vez que eu ouvi falar do mensalão
foi justamente quando o Deputado Roberto Jefferson
fez a denúncia aqui”. O Relator também perguntou a
ele o que ele tinha a dizer sobre ele ser o mentor e o
idealizador do mensalão, como o Deputado Roberto
Jefferson havia feito declarações de que ele que introduziu o mensalão aqui e trouxe da Assembléia Legislativa. Também ele negou, reaﬁrmou que não, que
nunca tinha ouvido falar do mensalão, exceto a partir
da data que o Deputado Roberto Jefferson passou a
denunciar. A senhora, sob o compromisso de dizer
a verdade, nos disse aqui hoje: “Eu ouvi conversas
telefônicas”. Aí perguntaram: “Uma?” Eu me recordo
que a senhora falou: “Não, no mínimo umas 4 entre o
Deputado Valdemar Costa Neto e o Bispo Rodrigues
tratando do mensalão”. É isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. Mas, quem sabe, eles chamavam de
outra coisa.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Qual é a outra coisa, então?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Uma ajuda mensal, uma facilidade a Deputados,
pode ter outro nome.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Desencravar unha?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quem sabe ele nunca ouviu mensalão.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas, quando a senhora disse aqui que ouviu o seu
ex-marido telefonando para o Deputado Rodrigues,
eles estavam tratando e...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eles estavam tratando do mensalão, isso não
quer dizer que eles chamavam de mensalão.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Ah, então, isso.
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quem sabe o Deputado Roberto Jefferson foi o
primeiro a apelidar de mensalão.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas, nas conversas, então, o diálogo não era: “Olha,
vai sair o mensalão. Olha, quem recebeu o mensalão”.
A conversa era de outro tom?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O fato era o mensalão. O nome não era mensalão.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Mas o fato era?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dona
Maria Christina, mas a senhora ouviu, então, qual foi
a expressão usada na conversação?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não lembro de detalhes, mas eu me lembro
de um conteúdo todo. Era uma ajuda mensal a Deputados para fazer com que o partido crescesse e aumentasse.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora também disse que ofereceria a nós a relação de
todas as ligações telefônicas desse período de todas
as suas contas?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Para que
os advogados providenciem para esse Conselho?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso. Eu acho que poderia ser interessante também a relação dos empregados que trabalharam na
minha casa, porque talvez alguns deles tenham ouvido
também alguma coisa.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Sem dúvida, sem dúvida. Mas o fato de a senhora
ter esclarecido agora esse diálogo para mim já é esclarecedor, até porque, de fato, o Bispo Rodrigues pode
nunca ter ouvido falar mesmo a palavra mensalão. A
última, para encerrar. Vocês, a senhora, o seu ex-marido, o Deputado Valdemar, mais o seu Remi Trinta e
a esposa, saíram de Brasília e foram para um ﬂat em
São Paulo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E
o segurança transportou uma mala...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, o segurança encontrou conosco no ﬂat.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Ah, então já estava lá?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Eles não...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Quer dizer, a mala já estava em São Paulo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
– Ah, então, só isso, obrigado. Muito obrigado, Sra.
Maria Christina.O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal) – Eu queria informar ao Plenário, aos Srs.
Deputados, para controle: nós temos inscritos para falar, em seguida, o Deputado José Carlos Araújo; após,
o Deputado Moroni Torgan e, ﬁnalmente, o Deputado
Carlos Sampaio. Isso é para que todos nós possamos
nos organizar com relação a esta sessão. Então, com
a palavra o Deputado José Carlos Araújo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, Deputado Josias Quintal, nobre Relator Jairo Carneiro, senhores advogados, dona Maria
Christina, de uma coisa não podemos acusar o Deputado Valdemar Costa Neto, de ter mal gosto. Isso, sem
dúvida nenhuma, não é verdade. O Deputado Valdemar Costa Neto é um homem de bom gosto. Dona
Maria Christina, a senhora, ao conversar aqui, disse
que o Deputado Valdemar Costa Neto teria comprado
2 partidos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, um.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Um partido.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Que ele teria incorporado 2 partidos e comprado um.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sim, mas teria comprado um. Tinha incorporado 2
e comprou 1.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Está bom. Nessa época, o fundo partidário do PL
era de 131 mil reais.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E passou para quanto?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Não... Nessa época... Eu faço perguntas à senhora.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Desculpe-me.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – A
senhora responde às perguntas que eu ﬁzer para a se-

Setembro de 2005

nhora. O partido, nessa época, recebia R$131.512,73.
Foram incorporados 2 partidos, o PGT e o PST. Não
sei qual dos 2 a senhora conhece. Esses partidos não
tinham nenhum Parlamentar. Essa incorporação foi única e exclusivamente para fazer com que o PL passasse
a ter os 5%, que a lei exige, dos votos em todo o Brasil
e seja votado em 7 Estados, como manda a lei. Então,
com a incorporação desses 2 partidos, o PL conseguiu
os 5% dos votos. Não envolvia dinheiro. Hoje, depois
das eleições, que o PL passou a ter 52 Deputados, o
PL tem hoje 526 mil reais/mês, que divide com todos
os Estados brasileiros, que são 27. Então, qualquer
pessoa em sã consciência, qualquer empresário que
souber fazer conta vai ver que não seria um bom negócio pagar 5 milhões por essa incorporação. A senhora
deve ter errado nos números, pelo menos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu queria perguntar ao senhor o seguinte:
a partir do momento em que ele teve os 5%, quanto
passou a ser...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Eu disse para a senhora. Ele passou a ter, depois
das eleições — porque conta depois da eleição, o que
teve na eleição –, o que tem hoje, 526 mil reais.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ou seja, em 10 meses, ele paga...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, senhora. Isso se esse dinheiro fosse só para
ele dividir. Mas ele tem que mandar... O PL tem que
mandar o fundo partidário para todos os PLs, de todos
os Estados. Ele não pode pegar esse dinheiro e fazer,
à revelia do partido, ao seu bel-prazer, essa divisão
de pagar os 5 milhões. Então, a conta está um pouco
errada. Mas vamos lá. Estava até preocupado, quando
a senhora falou...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Desculpe-me, Deputado, mas minha única
alegação foi a seguinte: que ele fez a incorporação do
partido para atingir um número, um coeﬁciente que fazia com que a verba partidária passava de um número
que eu não sabia, achava que era 30, mas é 131, para
500 mil. Foi isso que eu falei.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – É,
a senhora disse que ele pagou 5 milhões para isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Esse é outro fato.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, pagou 5 milhões para os partidos, porque o cidadão pensou que ele tinha morrido no acidente que
houve em Congonhas, se não me engano...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– E que o avião derrapou na pista.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – A
senhora disse Júlio Simões, é isso? Júlio Simões?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não falei Júlio Simões, falei Fernando
Simões.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Fernando Simões. Fernando Simões que é o dono
dos aviões que emprestava a Valdemar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Isso. Muito bem. Na verdade, Fernando Simões deve
ser da família Simões, que por acaso tem a empresa JS
Táxi Aéreo, da qual o PL alugou as aeronaves. Quantas
viagens a senhora fez de avião particular?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado, eu ﬁz algumas, só para levar meu cachorro. O PL pagou? Porque meu cachorro não gosta
de viajar embaixo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Deixe-me dizer à senhora que seu cachorro tem
mais prestígio do que eu, porque eu viajo de avião de
carreira. Deixe-me falar...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas esse é um problema que o senhor tem que
reclamar com o Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Dona Christina, preste atenção, eu cheguei ao PL há
apenas 40 dias. Cheguei no dia 20 de maio deste ano.
Cheguei agora, não conhecia nem o Valdemar Costa
Neto, como a senhora conhece. A senhora foi casada
com o Valdemar, tem ﬁlhos com o Valdemar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não teve ﬁlhos com o Valdemar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– A senhora tem ﬁlhos?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não tem ﬁlhos.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Mas anteriormente foi casada?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Fui casada, meu ex-marido, aliás, adoraria
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que ligassem para ele, porque ele pode dizer quem
eu sou.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, eu não estou questionando, muito pelo contrário. Sei que a senhora é uma mulher de berço, que foi
bem criada. A senhora foi criada em Paris, não é isso?
Morou um tempo no hotel... Como é o nome do hotel
que a senhora morou quando era criança, na suíte do
hotel em Paris...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Plaza Athénée?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Isso, tinha um Rolls-Royce à sua disposição. Essas
coisas a gente sabe. A senhora é colunável, está nas
colunas dos jornais.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu diria que sou nascida numa família rica,
porque eu trabalho mais ou menos tanto quanto o senhor e eu não tenho as férias de janeiro, julho e não
sei o quê. Nem recebo salário em dobro.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – A
senhora veio aqui para responder os questionamentos. A senhora não veio aqui para atingir Deputado. A
senhora veio aqui para prestar depoimento. Aliás, foi
o Roberto Jefferson que procurou a senhora ou a senhora o procurou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Deputado, quero advertir a Sra. Christina que temos
procurado ter uma postura bastante liberal, bastante
democrática, deixar que as pessoas ﬁquem inteiramente à vontade, porque o que se quer é a busca
da verdade. Mas evidentemente precisamos manter
o depoimento e o comportamento dentro de um padrão de maior respeito possível. Quero considerar a
observação do Deputado José Carlos e pedir que a
senhora seja um pouco mais cuidadosa ao responder
o Deputado, limitando-se, se possível, a responder às
perguntas que lhe façam.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Vejo que a senhora, como disse, é bem nascida, bemcriada. A senhora, parece, tem um passaporte...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Queria pedir desculpas ao Deputado, que, inclusive, na época, nem... Eu não cheguei a conhecê-lo, ele
nem participava do PL. Então, ele nem poderia saber
o que estava acontecendo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Eu? Claro que não, comecei há 40 dias. Tenho 16
anos no PFL, votei, em todas essas votações, contra
o Governo. Portanto, nada pode ter em mim. Como eu
estava dizendo, a senhora foi bem criada. Vejo que a
senhora tem passaporte diplomático. Não é isso?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Foi o Deputado Valdemar que me deu o
passaporte.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Tirou quando a senhora era casada com ele. É verdade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Agora, quando a senhora não é mais casada, não
pode mais usar passaporte diplomático. Então, continuando nosso questionamento, quando a senhora
fala em cofrão, as pessoas tomam um susto, parece
que é um cofre de banco, que cabe uma fortuna. É um
cofre, numa residência particular, que tem 80 centímetros de altura, por fora, externamente. As paredes do
cofre devem ter uns 5 centímetros, então deve ter 70
centímetros por 30, é um cofre normal, não deve caber
essa fortuna toda. E a senhora quando fala... Vejo que
a bolsa da senhora é bem grande. Será que cabem aí
60 mil dólares, na sua bolsa, em notas de 100?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal)
– Atenção, Plenário, o Relator está me lembrando para
pedir um pouco de silêncio, para que prestemos mais
atenção. É um pedido do Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– A bolsa que a senhora está usando é bem grande.
Será que cabem aí 60 mil dólares?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que cabem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Cabem? Mas é arriscado passar com 60 mil dólares
numa bolsa dessas num raio X e ser detectado.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu era casada com um Parlamentar. Quem sabe
de leis é ele, não eu.O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sim, mas estou dizendo do risco que
se corre. Uma pessoa foi detectada no aeroporto de
São Paulo com uma sacola com dinheiro. Diﬁcilmente alguém poderia passar com 60 mil dólares para lá
e para cá num aeroporto internacional sem que esse
dinheiro fosse detectado. Então, é uma história um
pouco montada. As coisas, na nossa cabeça, não estão batendo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É muito fácil. É só o senhor pedir para o cassino
informar o quanto ele ganhou e retirou...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– O Valdemar é um homem... Eu não era desta Casa,
mas já ouvi coisas interessantes, Deputado ganhar 10
vezes na loteria. Agora, eu não sabia que o Valdemar
tinha essa sorte toda para ganhar 60 mil dólares em
um cassino e perder 500 mil dólares e assinar um pa-
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pel num país estranho, assinar um papel de 500 mil
dólares. Quer dizer, é uma coisa difícil de caber na
cabeça de um pobre mortal como eu.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O senhor freqüenta cassino?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, não sei jogar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu também não freqüentava. Então, essas
coisas acontecem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Não sei, eu nunca joguei no cassino. Agora, a senhora
há de convir que é difícil a gente montar um quebra-cabeça na cabeça da gente de uma história de que 60
mil dólares na bolsa de uma mulher, por mais bonita
que ela seja, passem incólumes, sem serem detectados, e que alguém possa perder 500 mil dólares em
um cassino, assinar um papel, ir embora e ﬁcar tranqüilamente. Quer dizer, são coisas difíceis de a gente
ver. Agora, eu ﬁquei insatisfeito, Dona Christina, com
o seguinte... Quando eu questionar a senhora...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu entendi, eu fui 4 vezes em cassino. Então,
assim, eu não entendo muito, mas eu entendo um pouquinho mais. É tudo ﬁlmado, tudo, por causa de problemas de roubar ou esse tipo de coisa. Então, é tudo
ﬁlmado o tempo inteiro, os cassinos ﬁlmam tudo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Agora, dona Christina, quando a senhora falou aqui
há pouco tempo atrás — e não fui só eu que percebi,
outros Deputados perceberam –, a senhora falou que
na Operação Taiwan foram 400 mil dólares. Eu ouvi,
anotei, outros Deputados anotaram 400 mil dólares.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – A doação foi de 2 milhões de dólares. O Valdemar
teria ﬁcado com 20%...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO –
Permita-me a senhora, por favor. Na primeira versão do
seu depoimento, foram 400 mil dólares que a senhora
falou. Eu anotei. Podemos recorrer, Sr. Relator...
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quatrocentos mil para o Deputado Valdemar, pela palavra
dela. E de 2 milhões teria sido a doação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Essa é a segunda versão, Sr. Deputado.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O que
eu me lembro de ter ouvido foi isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Relator, V.Exa. pode ter uma memória melhor do
que a minha, eu acredito nisso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, inclusive, foi publicado no O Estado
de S.Paulo.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Por favor. Na versão da Dra. Christina, num primeiro
instante, no primeiro depoimento, na primeira versão do
seu depoimento, ela falou em 400 mil dólares, certo?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pode
ser que ela tenha cometido um pequeno equívoco.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Na segunda versão, quando foi falado aqui, passou
a ser 2 milhões.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E 400
mil para o Deputado Valdemar, isso ela disse.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Nós vamos ver as notas taquigráﬁcas, Sr. Relator.
Cabe uma interrogação. É difícil entrar na cabeça, não
consegui ainda montar esse quebra-cabeça. Como em
um país, uma pessoa de um país estranho, desconﬁados como são, poderia trazer 2 milhões de dólares
para cá, para entregar esse dinheiro ao Valdemar Costa
Neto, e o Valdemar garantir a ela apenas facilidades no
relacionamento. Tempos depois, ele vai a Taiwan para
poder dizer que o dinheiro tinha sido entregue ou que
não tinha sido entregue e que as coisas não estavam
acontecendo. Quer dizer, são coisas em que não há
consistência, dona Christina. A verdade é que não dá
consistência para poder montar... Nós estamos tentando montar um quebra-cabeça, e quando a senhora diz,
por exemplo, que esse dinheiro viria para o Delúbio,
que tinha um acerto com o Valdemar... Eu não posso
separar o Delúbio do PT. Eu não posso separar o Valdemar do PL. Da mesma forma, eu não posso separar
um do outro. Quando se fala em Valdemar, fala-se em
PL; quando se fala em Delúbio, fala-se em PT. Então,
esse dinheiro viria para o PT.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso eu já não sei. Eu posso falar para o senhor
o que eu sei, o que eu ouvi. O SR. DEPUTADO JOSÉ
CARLOS ARAÚJO – Pois é, as coisas não se encaixam na cabeça da gente, porque, quanto ao táxi aéreo,
a senhora fala que andava para baixo e para cima, o
PL alugou, o PL alugou algumas vezes. Tenho 5 notas
ﬁscais aqui da época. A senhora falou que foi alugado
e pago pelo PL o jato que transportou, pago pelo PL, e
outros tantos de 2004, que também foram pagos pelo
PL e que estão na prestação de contas do PL, como
fui informado por sua assessoria. Eu estou querendo
saber da senhora, porque eu estou montando um quebra-cabeça para poder entender onde é que eu estou.
Eu entrei no PL tem 40, 50 dias. Eu estou querendo
saber onde é que eu estou.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Pois é, foi muito antes disso, eu estou tranqüilo. Nós
concordamos, advogado, em alguns pontos, nós es-
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tamos concordando aqui, inclusive no seu bom gosto.
Então, entendo, dona Fernanda, de que essas coisas,
e a senhora tem que entender que a senhora está aqui
sob juramento, sob juramento. Algumas coisas que
foram ditas aqui podem, amanhã... Temos aqui hoje,
agora, 2 Parlamentares que fazem parte da CPI do
Mensalão. Parte desse depoimento da senhora nós
vamos levar para a Comissão do Mensalão, a CPMI
do Mensalão. Sem dúvida nenhuma, teremos de levar.
E muitas coisas poderão ser comprovadas tanto pelo
Conselho de Ética quanto pela CPMI do Mensalão. E,
caso a senhora não tenha falado toda a verdade, como
diz aí, as coisas...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado, o meu advogado escreveu um livro
sobre falso testemunho. Então, ele explicou direitinho
para mim quais seriam as penas que eu teria em falso
testemunho. Ele tem um livro escrito.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Que bom, que bom. Eu... Veja como são as coisas.
A senhora tem um advogado. Eu tive que ir hoje pegar o Código Penal para ler o art. 342, que diz: “Falso
testemunho ou falsa perícia. Fazer aﬁrmação falsa, ou
negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete” — V.Sa. foi até intérprete
— “em processo judicial, ou administrativo, inquérito
policial ou em juízo arbitral. Pena – reclusão, de um a
três anos, e multa”. Eu também tive o cuidado. Como
a senhora tem um advogado criminalista e se cercou
de todos os cuidados, nós também viemos para cá
também cercados dos cuidados de saber como é que
as coisas são. Então, uma pergunta que eu queria... A
senhora aﬁrmou categoricamente que nunca viu Valdemar transacionar dinheiro com nenhum Deputado,
a não ser esse episódio da mala que o segurança
transportou, não é verdade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – E o outro episódio é que eu via o cofre cheio
de dinheiro, e a única pessoa que tinha o segredo do
cofre era ele.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, o cofre, se estava cheio de dinheiro... Agora, o
interessante é que, quando foi transportar, geralmente... a transportadora deve ter mandado abrir o cofre,
porque a transportadora não transporta um cofre...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, a transportadora não abriu o cofre, o cofre
foi transportado pela transportadora com 2 funcionários
do PL acompanhando o tempo inteiro, que é o Amaro
e o Chiquinho. Inclusive, um dos funcionários do PL
era chofer da minha casa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, esse cofre que a senhora viu algumas vezes
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com dinheiro... Eu pergunto à senhora: por que a senhora, um ano atrás, quando se separou, não denunciou
tudo isso que está denunciando aqui agora?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Primeiro, porque eu não tinha...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– A sua separação não foi uma separação normal,
tranqüila, foi uma separação litigiosa, de briga, de
Justiça, não é?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, não foi, porque não teve Vara de Família
absolutamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– A senhora fala, por exemplo, que foi o PL que entrou
com a ação contra a senhora. Não, o PL entrou com
duas ações contra a senhora.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Ação de busca e apreensão.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Na Sexta Vara Cível?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Décima Sexta.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Na Décima Sexta. São duas da Décima Sexta Vara
Cível que o PL entrou. E Valdemar Costa Neto...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Com a advogada do Partido Liberal assinando.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– O advogado, os advogados estão aqui, pode ser o
advogado do Roberto Jefferson e pode ser do advogado... A gente não tem recurso para contratar advogado
da envergadura de V.Sa., mas, se for necessário, eles
podiam... Como o advogado da senhora, amanhã, se
eu puder contratá-lo, poderá ser meu advogado também. Não obriga exclusividade. Não tem advogado
exclusivo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas emprego público não tem...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – O
PL não é emprego público, não há exclusividade.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, está bom.O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS
ARAÚJO – Então, a senhora não tem o privilégio de
ter um advogado como... A não ser que a senhora...
Lógico, se o advogado não quiser o cliente... Mas, se
amanhã eu precisar de um advogado e recorrer aos
serviços do Dr. Fernando José da Costa, acredito que
serei atendido, acredito. Portanto, não há exclusividade.
Então, o Valdemar pode ter uma advogada que foi do
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PL ou que é do PL. Agora, ele entrou também na Oitava
Vara Crime com ação de queixa-crime por difamação
e calúnia. Entrou também... Está ajuizada no Terceiro
Juizado Especial Criminal outra ação, outra ação também criminal. Na Primeira Vara Criminal também tem
outra ação. Todas do Valdemar. E também na Décima
Quarta Criminal há outra ação do Valdemar. Então, na
verdade, do PL foram duas ações, e 5 do Valdemar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não é verdade?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Então, o que a senhora... O PL... Na verdade, aqui a
senhora está como testemunha do Roberto Jefferson.
A senhora veio... Eu pergunto à senhora: se a senhora tivesse se separado do Valdemar normalmente, a
senhora estaria hoje aqui, depondo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Estaria.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– O que parece mais, o que deixa claro para a gente
é que a senhora ﬁcou com raiva de Valdemar, com
suas razões — mandou cortar luz e tal –, e, em represália a tudo isso, se prontiﬁcou, procurou o Roberto
Jefferson...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu já respondi...
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Calma. Prontiﬁcou-se ao Roberto Jefferson de vir
depor no Conselho de Ética como testemunha do Roberto Jefferson.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu respondo para o senhor o que eu respondi
para o Dr. Itapuã: eu sou uma pessoa ética. Eu respondi
isso para o advogado do Roberto Jefferson e eu estou
respondendo a mesma coisa para o senhor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Agora, eu estranho por que, no ano passado, ano
em que ele entrou com ação contra a senhora — a senhora ﬁcou irritada, cortou a luz, e brigou, e fez tudo
isso –, a senhora não denunciou tudo isso.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu denunciei. Ninguém quis ouvir.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Não, a senhora não denunciou isso. A senhora não
denunciou essas coisas. A senhora podia ter vindo a
esta Casa, ter denunciado o Valdemar. Talvez as coisas não tivessem acontecido...
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O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr. Presidente, o Deputado está constrangendo a testemunha.
É uma testemunha da defesa. Perdoe-me V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– O senhor não pode falar.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Mas é
uma questão de ordem. É uma testemunha da defesa.
O Código de Processo Penal estabelece o direito da
testemunha. A testemunha está sendo constrangida. É
uma senhora de respeito. Eu agradeço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Sr. Presidente, eu não posso permitir que o advogado do acusado esteja a interferir no meu pronunciamento. O advogado da testemunha está ao lado e...
Longe de mim constranger a dona Christina. Longe de
mim constrangê-la.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o que
eu tenho no meu computador e que eu denunciei ano
passado e entrego para o senhor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Mas nesta Casa a senhora não esteve. Não denunciou o Valdemar.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Espere aí. Sr. Presidente, protesto contra a interferência do advogado. Dona Christina, eu acho que, se
a senhora tivesse denunciado um ano atrás e fosse
verdadeiro, fosse comprovado, talvez muitos Deputados não estivessem no PL, muitas coisas não tivessem acontecido.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Deputado, eu estou entrando amanhã com uma
queixa-crime contra o Valdemar Costa Neto. E todas
as documentações, a partir de hoje, eu vou... Pelo seguinte: eu fui casada, a primeira vez, e eu não tenho
problema nenhum com meu primeiro marido. E a minha... Apesar do escândalo que foi a minha separação,
a minha postura foi de não processá-lo. Inclusive, o
senhor deve ter visto isso. E eu poderia já ter entrado
com esta queixa-crime, que estou entrando amanhã,
ano passado. Mas agora vou entrar no Ministério Público pedindo que a justiça seja feita; com queixa-crime
no Supremo e mais tudo o que eu puder fazer. Está
bem respondido?
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Está, dona Christina. Então, ﬁca claro para todos
nós, para mim...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque, durante um ano, ele continua me
perseguindo.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO
– Eu sei que a senhora está magoada, eu entendo.
Eu entendo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu não... O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Eu entendo que a senhora esteja
magoada, constrangida. O Valdemar... Essa coisa de
marido e mulher realmente nós não devemos nos meter. Briga de marido e mulher é uma coisa realmente
chata e que não deve ser discutida nesta Casa, é verdade. O que nós queríamos saber não conseguimos
saber: se realmente o mensalão foi tratado na casa
da senhora; se os Deputados foram lá receber. Era
isso que nós queríamos saber, e não conseguimos.
Infelizmente, não conseguimos saber a verdade dos
fatos, porque o que a senhora conta é uma coisa, e o
que as outras pessoas contam é outra. Então, vai ser
a palavra da senhora contra a palavra de outros. A
senhora não trouxe nenhum fato relevante, insoﬁsmável, que pudesse deixar claro para a gente, para este
Conselho de Ética.
Era isso, Sr. Presidente. Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– O último Deputado inscrito é o nobre Deputado Moroni Torgan.
Com a palavra V.Exa., Deputado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados; senhora depoente,
senhores advogados; em primeiro lugar, dona Maria
Christina, eu quero dizer que a nossa tarefa aqui sempre vai ser difícil, pois é uma tarefa em que nós temos
de averiguar se existem provas que comprovem a culpabilidade de algum Deputado.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É claro
que a premissa legal em nosso País — e felizmente é
assim — é a de que a pessoa é inocente até que se
prove o contrário. Então, através das oitivas, através
dos documentos é que nós vamos ver se tem prova
em contrário e se essas pessoas, que a princípio são
inocentes, são culpadas disso. É interessante, e foi
bom a senhora ver tudo isso, porque os detalhes vão
ser fundamentais. Claro que, quanto ao aspecto do
seu rompimento matrimonial, nós não temos nada a
ver com isso. Esse é um problema pessoal de vocês.
Vocês vão resolver. De certa forma, descredencia um
pouco o seu depoimento, porque isso mostra...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Até isso
que a senhora falou agora, no ﬁm, descredencia um
pouco o seu depoimento. Se ﬁcar só no depoimento,
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vai ﬁcar aquele negócio: “Ah, está brava comigo” e tal.
Quer dizer, nós vamos ter a sua versão, a versão do
Deputado, e vai ﬁcar só uma versão contra a outra,
sem ter a convicção.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Nós estamos buscando aqui a convicção de coisas graves, e
talvez a senhora tenha detalhes dessas coisas graves.
Não buscamos isso com alegria. Agora, se elas existem, buscamos com responsabilidade de identiﬁcar e
de colocar a responsabilidade naquele que a tem. O
menos que nós queremos aqui é pegar o inocente e
cruciﬁcar só para dizer para a opinião pública: “Esse
cara aqui foi cruciﬁcado. Está tudo certo”. O que nós
queremos não é cruciﬁcar ninguém, mas responsabilizar quem realmente foi o culpado. Então, as suas
agendas serão importantes. A senhora vai ter de fazer
um levantamento. Esse negócio de Taiwan é gravíssimo, na minha opinião.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – A senhora foi testemunha... Isso a senhora não ouviu falar
porque a senhora foi testemunha. É entrada de dinheiro
estrangeiro para corromper o nosso País.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Quer
dizer, se a corrupção interna já é ruim, a corrupção de
vender o País para um estrangeiro é pior ainda.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É pior
ainda. Então, todos os detalhes que tiver sobre isso são
importantes, porque, se isso existiu, é gravíssimo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É gravíssimo mesmo. Inclusive a nossa legislação é muito
clara: ela não admite nada disso. Ela não admite que
governo estrangeiro, pessoa estrangeira colabore com
qualquer campanha, com qualquer partido ou coisa
parecida, justamente porque nós temos de ter a independência do nosso País. Nós temos de ter respeitadas
as características de independência no nosso País.
Então, todos os detalhes que tiver sobre isso, apesar
de a senhora ser testemunha, mas se não tiver outra
testemunha... Por exemplo: se tiver duas testemunhas,
já ﬁca corroborada a prova.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Já ﬁca
mais forte. Se tiver agendas, bilhetes, coisas que comprovem isso, ﬁca mais forte ainda. Por exemplo, eles
não iam dar 2 milhões de graça, nem para o governo
ser bonzinho com Taiwan e não ser bonzinho com a
China. Eles dariam 2 milhões porque eles têm negócios que deveriam ser feitos com o Brasil e porque eles
queriam facilidade nesses negócios.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
é? É esse o ... E nós temos de saber se foi feito, se
não foi feito.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Está.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Então,
esses detalhes, se a senhora se lembrar depois e puder nos remeter, serão fundamentais.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN
– Porque se esses negócios foram feitos, ou já tinha sido
feita uma parte, de repente... Porque esse Sr. Chuong,
pelo que a senhora disse, é estabelecido no Brasil.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Quer
dizer, de repente teve alguma facilidade. Eu não estou
aﬁrmando que tenha tido, mas... Porque eu acho estranho o cara dar dinheiro na frente, antes. Geralmente,
eles dão depois de concretizado algum negócio.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN
– Agora, isso é fundamental. Outro detalhe: o Jacinto
Lamas. A senhora insinua que ele foi buscar uma mala
que não era de roupa nem de comida, era de dinheiro
mesmo. Então, é fundamental saber em que dia ele
foi, para que a gente possa levantar, no aeroporto, se
foi vôo comercial ou coisa parecida.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso eu não vou ter... Isso vocês teriam de pedir
para o partido a lista de emissão de passagens.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Ele
foi... Certamente quem emitiu a passagem foi o partido? (Pausa.)
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – (Inaudível)... que sim.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Acredita que sim?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, e...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E essa
passagem foi de São Paulo para Belo Horizonte?
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não: Brasília/Belo Horizonte/Belo Horizonte/São
Paulo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Ah, então é Brasília/Belo Horizonte/Belo Horizonte/São Paulo?
Geralmente era sempre assim, quando acontecia?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O período? O período?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – O período em que isso aconteceu.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu já estava na casa, não estava mais na
academia. Então... Eu mudei para a casa em agosto
de 2004...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Dois
mil e quatro, não; deve ter sido 2003.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Agosto de 2003, desculpe. Agosto de 2003.
Deve ter sido comecinho... Acho que é comecinho de
2004.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Começo
de 2004. Mas é nesse período aí. Eu acho que ﬁca fácil
tentar um levantamento nas empresas aéreas nesse
sentido para saber se esse roteiro foi feito, o que vem...
A senhora tem de saber que essas provas circunstanciais vão corroborar o seu testemunho.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Se por
um lado ﬁca debilitado devido a uma briga passional,
por outro lado ﬁca corroborado se as provas circunstanciais...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Por isso é que eu pedi para o senhor para ver...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – ... conﬁrmarem.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ... coisas tipo cruzamento de telefones, ligações,
entrada dos taiwaneses aqui — eu vou fornecer alguns
nomes –, esse tipo de coisa.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Essa
mala de dinheiro. Esse dinheiro tinha alguma tarja, alguma coisa assim?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, elastiquinho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só
elastiquinho mesmo. Então, não tem como saber que
origem tinha.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpe. Qual dinheiro, nobre Deputado?
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Do Remi
Trinta, que era dólar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ah,
sim, do Remi Trinta.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Aí ﬁca
difícil de saber. Esse dinheiro... Tinha alguma casa de
câmbio ou coisa assim que fornecia, que a senhora
saiba?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
sabe nada nesse sentido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – O Deputado Valdemar tinha alguma renda extra fora a de
Deputado?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Acho que não. Ele é administrador de empresas, acho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Então,
a senhora não tem conhecimento de ...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – ... qualquer atividade extra nesse sentido. A senhora diz que o
Bispo Rodrigues, o Deputado Valdemar e o Sr. Delúbio
organizaram esse mensalão com outro título qualquer:
subsídio mensal a Deputado ou coisa parecida nesse
sentido e que foi através do telefone e outras situações...
Eu gostaria de saber se a senhora lembra de alguma
coisa dessas outras situações, porque, de telefone, a
senhora já esmiuçou várias vezes.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Várias vezes eles faziam café da manhã na minha
casa. Essa coisa ﬁcou mais patente nessa época do
Crivella, quando o Edir Macedo queria que o Crivella
fosse o Presidente do PL no Rio. E daí eles faziam muito
café da manhã. Mas a casa era uma casa grande, com
um monte de empregados. Então, assim...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Eles
quem? Quem fazia esses cafés da manhã?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – O Valdemar, o Bispo Rodrigues e, algumas
vezes, o Crivella. O Valdemar e o Bispo Rodrigues,
nessa época, nesse período, na época em que ele foi
exonerado da igreja, eles... A pessoa que mais freqüentava a minha casa era o Bispo Rodrigues. E eu
acho que assim...
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E o que
lhe dá a convicção do Delúbio, por exemplo?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Porque o Delúbio era a pessoa com que o Valdemar se encontrava o tempo inteiro, no PT.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Era
sempre com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, às vezes... Toda vez que ele me ligava e
falava que estava com alguém do PT, ele falava: “Estou
aqui no hotel, esperando o...”
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – O Delúbio?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ... o Delúbio”. Esse tipo de coisa, entendeu? Não
era, ele não tinha...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Então, o
contato maior sempre era o Delúbio, nesse sentido?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Porque
ﬁca... O sentido é que a gente tem de saber. O Bispo,
quer dizer, o Deputado Carlos Rodrigues, que não é
mais bispo, ele quando falava — estou falando em suposição — com o Deputado Valdemar... Esse dinheiro
tinha de vir de algum canto.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
é? E justamente não devia ser da conta deles. Então,
tem de ser da conta..., alguma conta de governo ou de
empresa relacionada a governo, não é isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso, isso. Não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Esses
empresários que iam, eles iam com o propósito de
quê? De conseguir contrato com o Governo e coisa
parecida?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quais? Quais empresários?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Que iam
muitas vezes na sua casa ou coisa parecida?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Não sei, porque eles almoçavam naquela..., nessa salinha. Se o senhor quiser, eu vejo se
a gente pede uma planta da casa, e eu mostro como
é que é. O café da manhã, às vezes, eu ouvia mais,
porque o café da manhã eles tomavam numa sala
que era mais perto de onde eu passava sempre.O
SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E se a senhora conseguir saber também alguma coisa, lembrar de
alguma coisa, talvez durante as traduções, sobre qual
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o interesse desses empresários de Taiwan aqui, para
saber se esse interesse foi suprido ou não.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, isso.., isso eu me lembro. Isso ele falou: é
facilitar as relações comerciais.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sim,
mas aí tem de ter alguma coisa mais objetiva. Que tipo
de empresário era? Eram empresários de construção?
Eram empresários de...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu vou fazer o seguinte: eu vou levantar todos os
cartões e todas as pessoas com quem eu estive lá...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Isso.
Isso torna mais objetivo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – ... e os nomes todos. Por exemplo, tem uns que
eu tenho o da mulher, mas assim..., pela mulher vocês
chegam a uma... E daí...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Porque
aí pode-se saber se isso foi concretizado, se teve...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – ... tinha uma relação ou coisa parecida. Porque senão ﬁca
muito subjetivo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu acho que é possível também... Foi uma
viagem oﬁcial. Então, é possível... Eu não sei se tem
isso, mas quanto a viagens oﬁciais, em geral, eles
passam um relatório, ou não? Porque o Senador Aelton, ele pediu...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Geralmente têm.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele pediu para ir oﬁcialmente. Então, provavelmente o Governo de Taiwan mandou..., deve mandar
algo tipo 9h, 10h, que pode ajudar...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Certo.
Agora, com certeza não foi o Governo de Taiwan que
deu os 2 milhões. Devem ter sido pessoas, empresários que tinham interesses aqui.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei. Quem cobrou... quem cobrou foi o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Quem
cobrou?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Quem cobrou. E foi uma semana antes da
campanha presidencial, que era muito importante para
eles, porque era época da campanha... A gente foi lá
um pouco antes da campanha daquele Presidente
que foi eleito.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – É muito
grave isso, porque se tiver uma relação de governo dando dinheiro por baixo do pano é um negócio gravíssimo.
Não estou dizendo que acontece. Estou dizendo que
tem de ser investigado, e o que tiver de detalhe deve
ser... A senhora falou muito que toda vez que passava
na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 8º andar...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, eu nunca subi.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Sim,
mas sempre que passava na garagem saía com a
mala de dinheiro...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, algumas vezes... Algumas vezes saía com
uma mala — e eu não falei o que tinha dentro. Eu falei: com uma mala a mais e que, coincidentemente,
algumas das vezes, a maioria das vezes, mais que
60%, 70% das vezes a gente voltava em avião privado para Brasília.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Certo.
Quem é o Sr. Alípio Gusmão?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho idéia. Nunca encontrei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – A senhora sabe que o escritório era dele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Era de
advocacia, alguma coisa assim?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho idéia.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
tinha... Não tem idéia?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não tenho idéia do que faz.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só sabe
que esse senhor trabalhava lá...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – ... no
8º andar desse número dessa rua?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – E que
tinha essa ligação. A senhora já falou que não lembra
de qualquer detalhe sobre distribuição desse dinheiro.
Quer dizer, só lembrou do Remi Trinta, uma vez.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Então...
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Mas o Remi Trinta foi antes. Foi há mais..., foi
logo depois da campanha.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Em
2003, por aí? Início de 2003?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – É, logo depois da campanha.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Início de
2003, mais ou menos, que era... Agora, me diga uma
coisa: dessas reuniões que tinha na sua casa, tinha
algum tipo de registro? Tinha, por exemplo, sistema
de circuito interno na sua casa ou não?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Não
tem nenhum circuito desses que... Poderia ter e poderia ser interessante. Tem... Por exemplo, contratava
bufê ou coisa parecida? Lembrar disso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, mas tinha alguns empregados — e eu vou
fornecer para vocês o telefone deles todos.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Por
exemplo: reuniões, as reuniões que a senhora considera mais importante no sentido de poder tratar do
assunto mensalão...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Está.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Dessa
reunião seria interessante ter mais testemunhas porque... É aquilo que eu digo: ﬁca muito tênue a prova
de um testemunho contra o outro.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Fica
muito tênue, e nós temos de... Veja, nós temos de fazer
com a maior responsabilidade isso. Eu sei que tem...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu tenho certeza disso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Eu sei
que tem um drama nesse episódio. Eu sei que tem coisas hilárias, mas não é hilário condenar um inocente
e não é hilário deixar um culpado solto...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Hã, hã.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – ... e não
ser responsabilizado. Então, nós temos de fazer com
a maior responsabilidade. Por isso eu peço — mesmo na CPI do Mensalão e aqui no Conselho de Ética,
que sempre tem agido com a maior responsabilidade,
tanto o Presidente quanto o Relator — que todos os
detalhes que a senhora possa se lembrar, olhando
suas agendas, olhando suas passagens, olhando os
cartõezinhos...
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A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu vou mandar para os senhores tudo o que eu
tenho e vou separar mais ou menos por época, porque
pode ter coisas, como eu disse, que para mim não fazem
sentido nenhum mas para os senhores fazem.O SR.
DEPUTADO MORONI TORGAN – Agora, é interessante
a senhora dar sua versão sobre cada episódio.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Está. Não, não...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Porque
só mandar o documento solto assim pode não signiﬁcar muita coisa.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, tudo bem. Está bom.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Então,
eu faço essa a solicitação. Agradeço a presença da
senhora aqui e digo que...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Pois é.
Ela leu até. Ele tem dúvida sobre aquele cartão que a
senhora leu de Taiwan, ali que seria a pessoa...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Já pegou xerox.
(Não identiﬁcado) – Ela já vai apresentar.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Já pegou xerox e tal. Ela disse o nome. Se não me engano,
ela disse o nome e tudo. Ela leu o cartão, mas pode
ler de novo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ah, é: “James C. K. Tien, Director Ofﬁce of the
Deputy Political Ministry of Foreign Affairs”.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Essa
seria a pessoa que reuniu os 2 milhões. Seria isso?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Esse é o assessor do Michel, que é quem
cobrou.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Que é
quem cobrou sobre o problema dos 2 milhões?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Eu
agradeço a V.Sa.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Pela ordem, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr.
Presidente, eu acredito, para que ﬁquemos despreocupados e para resolver essa peleja aí Brasil X Taiwan,
que fosse oﬁciado o Itamaraty, para que nós possamos
realmente identiﬁcar essas pessoas e, à época, o que
elas faziam da vida, porque realmente é preocupan-
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te. Isso pode causar uma crise internacional, esses 2
milhões que vieram via...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Supostamente. É, supostamente. Ninguém viu. Ninguém
sabe, mas eu acho absolutamente procedente que o
Itamaraty seja envolvido nessa contenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Srs. Deputados, antes de encerrarmos, eu gostaria
de ouvir o Relator e de fazermos, posteriormente, a
programação da semana que vem e do mês que vem.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, nobres colegas, Sra. Maria Christina, algumas
questões muito rápidas. Nessa viagem a Taiwan, que a
senhora disse que teve cunho oﬁcial, somente representaram o Brasil ou o Congresso Nacional o Deputado Valdemar e o Senador ou houve mais pessoas
integrando a comitiva?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Não tinha mais nenhum Parlamentar.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Os 5
milhões seriam os recursos utilizados para a cooptação do partido, e a senhora, creio, não nos deu a pista.
Qual seria a origem desse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não sei.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
sabe. Nem como chegou a quem, ao destinatário?
Também não sabe?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quem
levou nem quem recebeu?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Os 2
milhões, dos quais que ﬁcaram 400 mil para o Deputado Valdemar, a senhora viu esses 400 mil chegarem
às mãos dele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu não vi o dinheiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nunca
viu esse dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não. Eu traduzi uma cobrança de uma pessoa
em Taiwan.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O cofre,
a senhora viu aberto, mas via entrar dinheiro no cofre,
sair dinheiro do cofre?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu via o Valdemar, agachado, mexendo no
cofre.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas
não via ele colocar nem tirar dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Eu não ﬁcava olhando o que ele estava fazendo
no cofre.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora disse que ele sempre pagava tudo com dinheiro, real ou dólar.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E não
via, então, ele colocar dinheiro no bolso, numa sacola,
para sair, para viajar?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, ele ia, abria o cofre, pegava coisas, mas
eu não estava sempre nessa sala da esteira. As vezes
que eu fui a essa sala... Porque o cofre ﬁcava numa
salinha, onde ﬁcavam a esteira e a bicicleta. Então, eu
não ia lá toda hora. Às vezes, o Valdemar ia lá e fazia
o que ele tinha de fazer.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Porque
a senhora disse que ele não usava cheque, não usava
cartão de crédito...
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Usava muito pouco.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Só usava fundamentalmente dinheiro, dinheiro vivo.
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Isso.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas não
via ele colocar nos bolsos ao sair de casa?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, porque ele fazia isso nessa sala, na frente
do cofre. Eu vi duas vezes o cofre aberto. E eu vi que
tinha dinheiro lá.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E quando saía com a senhora para restaurante ou para viagem,
para pagar hotel, ele sempre pagava com dinheiro?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Cash.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A senhora sabe se ele é empresário? Se ele é um homem
bem de vida? Não sabe?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ele
nunca lhe disse se é titular de empresa, se é sócio de
empresa? A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Ele disse que tinha uma mineradora. Acho.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E não
sabe dos rendimentos? Se é um negócio superavitário? Não tem informações?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E ele
adquiria, com habitualidade ou de vez em quando,
bens de valor considerável, durante a sua convivência com ele?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Como assim?
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Bem
de qualquer natureza, uma escuna, um avião, carros
de luxo, fazendas, apartamento de luxo
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não, os carros que ele usa estão todos no
nome do partido.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não
via ele adquirir bens?
A SRA. MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Obrigado.
O SR. ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS – Sr.
Presidente, antes que V.Exa. encerre, eu gostaria, em
nome do Deputado Roberto Jefferson, de agradecer a
dona Maria Christina pela sua disposição em vir aqui,
em se comportar da maneira como se comportou, por
trazer as informações que trouxe, e fazer um registro. Com todo respeito, mas as mulheres têm ocupado um papel especial nesta Comissão, tanto a dona
Maria Christina, quanto a Karina Somaggio, quanto a
Deputada do Estado de Goiás, Raquel Teixeira, que
também veio aqui, colaboraram muito na apuração da
verdade. Principalmente a senhora. Meus parabéns.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Srs. Deputados...
O SR. PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR – Sr.
Presidente, pela ordem. Só uma manifestação da defesa. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Eu não poderia, mas vamos aceitar.
O SR. PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR – Eu
agradeço a exceção. A testemunha foi muito bem tratada
e respeitada por todos os Deputados aqui presentes,
mas, algumas vezes, a defesa ouviu calada algumas
aﬁrmações de que a testemunha não trouxe provas que
incriminassem determinadas pessoas. A testemunha
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aqui está não por livre e expontânea vontade. Aqui está
por ter sido arrolada como testemunha. A partir de então, tem o deve de aqui comparecer. Em segundo lugar,
na qualidade de testemunha, tem a única e exclusiva
obrigação legal de dizer a verdade sobre fatos por ela
presenciados ou ouvidos e nada mais. Não cabe a ela
o dever de incriminar ou absolver determinadas pessoas. E, para ser sincero, ela lamenta a sua presença
aqui, porque, uma vez mais, tem a sua vida íntima devassada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar)
– Srs. Deputados, a próxima reunião plenária do Conselho de Ética será dia 2, às 15h, oitiva do Deputado
José Dirceu. Dia 2, às 15h. A semana que vem, o Relator e eu, com a ajuda da Assessoria, vamos nos reunir
3 dias seguidos para fazer o levantamento de toda a
documentação, prepararmos e encaminharmos cópia
a todos os membros do Conselho.
Está encerrada a reunião.
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de
28 de junho de 1990, resolve:
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIGUEL GERÔNIMO DA NÓBREGA NETTO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Material e Patrimônio,
Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 4.314, do cargo
em comissão de Assessor Administrativo, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Diretoria Legislativa.
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
Ata da Décima Primeira Reunião (Ordinária),
Realizada em 02 de Junho de 2005.
Às dez horas e dezesseis minutos do dia dois de
junho de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, no Plenário nº 11 do Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores Deputados
Ann Pontes, Benedito de Lira, Gustavo Fruet, Josias
Quintal, Nelson Pellegrino, Nelson Trad e Ricardo Izar,
membros titulares; Senhores Deputados Jairo Carneiro e Mauro Benevides, membros suplentes. Justiﬁcaram a ausência os Deputados Orlando Fantazzini
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e Antônio Carlos Mendes Thame que se encontram
em missão oﬁcial. Deixaram de registrar presença os
Senhores Deputados Ângela Guadagnin, Carlos Rodrigues, Carlos Sampaio, Ciro Nogueira, Júlio Delgado, Roberto Magalhães e Robson Tuma. Passou-se à
ORDEM DO DIA: 1) CONSULTA Nº 001/2004 – do Sr.
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame – que trata
da divulgação de informações consideradas sigilosas;
Relator: Deputado Nelson Trad. Após a leitura do voto
do relator, o Senhor Presidente colocou em discussão o
parecer. Fez uso da palavra o Deputado Jairo Carneiro
que, em face da ausência do autor da consulta para
esclarecer algumas dúvidas, requereu o adiamento da
votação para a próxima reunião. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes.
2) SUGESTÕES PARA ALTERAR O REGULAMENTO
DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR – Conforme solicitação deste Presidente, foram
apresentadas três propostas de alteração do regulamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
de autoria dos Deputados Orlando Fantazzini, Ann
Pontes e Gustavo Fruet. Em discussão, ﬁzeram uso da
palavra os Deputados Gustavo Fruet, Jairo Carneiro e
Josias Quintal. Por sugestão do Senhor Presidente foi
formado um grupo de trabalho para compilação das
propostas de alteração do regulamento. O Deputado
Gustavo Fruet foi indicado coordenador desse grupo
e convidou os senhores membros, juntamente com a
Consultoria da Casa, para uma reunião informal, na
próxima terça-feira, dia sete de junho, na secretaria
do Conselho de Ética, para consolidar as alterações
oferecidas nesta reunião. O inteiro teor da reunião foi
gravado e as notas taquigráﬁcas, após serem decodiﬁcadas, farão parte deste documento. ENCERRAMENTO
– Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às dez horas e cinqüenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux Franco
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve:
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ADALBERTO AMORIM para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo em comissão de
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Assessor Administrativo Adjunto D, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 1º da Resolução nº 23, de 17 de junho de
1980, combinado com o artigo 3º do Ato da Mesa nº
47, de 7 de outubro de 1992, e com o Ato da Mesa nº
1, de 24 de fevereiro de 1999.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, ANA LEONOR para exercer,
na Diretoria Legislativa, o cargo em comissão de Assessor Administrativo Adjunto D, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 1º da Resolução nº 23, de 17 de junho de
1980, combinado com o artigo 3º do Ato da Mesa nº
47, de 7 de outubro de 1992, e com o Ato da Mesa nº
1, de 24 de fevereiro de 1999.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JANAÍNA ELISA POMBINHO NOGUEIRA para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo
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em comissão de Assessor Administrativo Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 1º da Resolução nº 23,
de 17 de junho de 1980, combinado com o artigo 3º do
Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com o
Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MARCOS FARIAS DE CARVALHO
para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo em comissão de Assessor Administrativo Adjunto D, CNE14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 1º da Resolução nº 23, de 17
de junho de 1980, combinado com o artigo 3º do Ato
da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com o Ato
da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 2005.
– Deputado Severino Cavalcanti, Presidente.

MESA DIRETORA
1º Vice-Presidente:
JOSÉ THOMAZ NONÔ - PFL - AL
2º Vice-Presidente:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
1º Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PL - PE
2º Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO
3º Secretário:
EDUARDO GOMES - PSDB - TO
4º Secretário:
JOÃO CALDAS - PL - AL
1º Suplente de Secretário:
GIVALDO CARIMBÃO - PSB - AL
2º Suplente de Secretário:
JORGE ALBERTO - PMDB - SE
3º Suplente de Secretário:
GERALDO RESENDE - PPS - MS
4º Suplente de Secretário:
MÁRIO HERINGER - PDT - MG

LÍDERES E VICE-LÍDERES
PT
Líder: HENRIQUE FONTANA
Vice-Líderes:
Colombo, Iara Bernardi, João Grandão, Jorge Bittar, José
Eduardo Cardozo, Luciano Zica, Luiz Alberto, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Sérgio, Miro Teixeira, Neyde Aparecida, Odair
Cunha, Telma de Souza, Terezinha Fernandes, Vignatti, Zezéu
Ribeiro, Zico Bronzeado, José Mentor, Vicentinho, Wasny de
Roure, Ricardo Berzoini e Fernando Ferro.
PMDB
Líder: WILSON SANTIAGO
Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho, Benjamin Maranhão, Asdrubal Bentes,
Adelor Vieira, Carlos Eduardo Cadoca, Leandro Vilela, Osmar
Serraglio, Mauro Benevides, Zé Gerardo, Rose de Freitas,
Marcelino Fraga, Pedro Novais, José Divino, Wladimir Costa,
Moreira Franco, Eliseu Padilha, Jorge Alberto, Hermes
Parcianello, Marcelo Castro, Gervásio Oliveira, Josias Quintal e
Gastão Vieira.
PFL
Líder: RODRIGO MAIA
Vice-Líderes:
Roberto Brant (1º Vice), Kátia Abreu, Luiz Carlos Santos, José
Rocha, Antonio Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni,
Abelardo Lupion, Pauderney Avelino, Nice Lobão, José Carlos
Machado, Moroni Torgan, Corauci Sobrinho, Félix Mendonça,
Júlio Cesar, Gervásio Silva, Alberto Fraga e Murilo Zauith.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Vice-Líderes:
Ricarte de Freitas (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, Ricardo Izar,
Pastor Reinaldo, Marcondes Gadelha, Iris Simões, Paes Landim,
Jackson Barreto e Elaine Costa.
PL
Líder: SANDRO MABEL
Vice-Líderes:
Miguel de Souza (1º Vice), Almir Sá, Amauri Gasques, Aracely de
Paula, Giacobo, Heleno Silva, Inaldo Leitão, José Carlos Araújo,
Lincoln Portela, Neucimar Fraga e Maurício Rabelo.
PSB
Líder: RENATO CASAGRANDE
Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves, Isaías Silvestre, Barbosa Neto e Jorge
Gomes.
PPS
Líder: DIMAS RAMALHO
Vice-Líderes:
Rogério Teófilo (1º Vice), Raul Jungmann, Fernando Coruja e
Geraldo Thadeu.
PDT
Líder: SEVERIANO ALVES
Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1º Vice), Manato, Pompeo de Mattos e João Fontes.
PCdoB
Líder: RENILDO CALHEIROS
Vice-Líderes:
Jamil Murad, Perpétua Almeida e Inácio Arruda.
PV
Líder: SARNEY FILHO
Vice-Líderes:
Marcelo Ortiz e Leonardo Mattos.
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PSDB
Líder: ALBERTO GOLDMAN

Liderança do Governo
Líder: ARLINDO CHINAGLIA

Vice-Líderes:
Eduardo Paes (1º Vice), Jutahy Junior, Yeda Crusius, Ronaldo
Dimas, Lobbe Neto, Carlos Alberto Leréia, Antonio Carlos
Mendes Thame, João Almeida, Antonio Carlos Pannunzio,
Eduardo Barbosa, Nilson Pinto, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra.

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.

PP
Líder: JOSÉ JANENE
Vice-Líderes:
Mário Negromonte (1º Vice), José Linhares, Francisco Dornelles,
Romel Anizio, Francisco Appio, Nélio Dias, Professor Irapuan
Teixeira, Reginaldo Germano, João Pizzolatti, Simão Sessim,
Benedito de Lira, Celso Russomanno e Julio Lopes.

Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP
Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - S.PART.
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC
Amazonas
Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB
Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB
Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT
Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB
Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PTB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP
Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - S.PART.
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB
Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT
Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB

Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB
Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS
Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PL
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PMDB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - S.PART.
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB

Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV
Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PMDB
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PMDB
Dr. Heleno - PMDB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PRP
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB
São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PFL
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - S.PART.
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - S.PART.
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Dirceu - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - S.PART.
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB
Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL

Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL
Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PL
Wasny de Roure - PT
Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sérgio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL
Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PTB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT
Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Adão Pretto
Guilherme Menezes
Anselmo
Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto
Odair Cunha
João Grandão
Reginaldo Lopes
Josias Gomes
Vadinho Baião
Orlando Desconsi
Vignatti
Vander Loubet
Zé Geraldo
PMDB
vaga do PL
Marcelino Fraga
Alexandre Maia
Gervásio Oliveira
Mauro Lopes
Leandro Vilela
Osvaldo Reis
Moacir Micheletto
Pedro Chaves
Odílio Balbinotti
Rose de Freitas
Waldemir Moka
2 vagas
Wilson Cignachi
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
vaga do PTB
Abelardo Lupion
Alberto Fraga
Carlos Melles
Betinho Rosado
Enéas
Eduardo Sciarra
Kátia Abreu
Félix Mendonça
vaga do PC do B
Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Lael Varella
PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame
Xico Graziano
Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Julio Semeghini
PP
vaga do PL
Dilceu Sperafico
Benedito de Lira
Francisco Turra
Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
vaga do S.PART.
Sérgio Caiado
Nélio Dias
vaga do PSDB
Zé Lima
1 vaga
Zonta
PTB
Carlos Dunga
Airton Roveda
Iberê Ferreira
Dr. Francisco Gonçalves
João Lyra
Josué Bengtson
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Nelson Marquezelli
ocupa a vaga)
PL
vaga do PSDB
Tatico
Almir Sá
Heleno Silva
(Dep. do PP ocupa a vaga)
vaga do PV
1 vaga
João Carlos Bacelar
Wellington Fagundes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS
Cezar Silvestri
Geraldo Thadeu
PSB
Luciano Leitoa
1 vaga
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
Pompeo de Mattos
PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Edson Duarte
S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Maria Helena (PPS)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PPS)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
Anselmo
Henrique Afonso
Nilson Mourão
Zé Geraldo
2 vagas
Zico Bronzeado
PMDB
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Lupércio Ramos
Gervásio Oliveira
Natan Donadon
Marcelo Castro
Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Marcos Abramo
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Anivaldo Vale
vaga do PP
1 vaga
Hamilton Casara
Zenaldo Coutinho
PP
Agnaldo Muniz
Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a
Carlos Souza
vaga)
PTB
Fernando Gonçalves
2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PL
Júnior Betão
Coronel Alves
Miguel de Souza
Raimundo Santos
PPS
vaga do PSDB
1 vaga
Átila Lins
Maria Helena
PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a
Janete Capiberibe
vaga)
PDT
Severiano Alves
Dr. Rodolfo Pereira
PCdoB
vaga do Bloco PFL, PRONA
vaga do PSB
Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida
PSC
vaga do PTB
Zequinha Marinho
Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Durval Orlato
Angela Guadagnin
Jorge Bittar
César Medeiros
Miro Teixeira
Fernando Ferro
Walter Pinheiro
Henrique Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga)
José Dirceu
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Vicentinho
1 vaga
Wasny de Roure

PMDB
Adelor Vieira
vaga do PT
Eunício Oliveira
Gilberto Nascimento
Hermes Parcianello
Jader Barbalho
Marcelo Barbieri
Pedro Chaves
vaga do PL
Pedro Irujo
Takayama

Almir Moura
Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves
Marinha Raupp
Pastor Pedro Ribeiro
Vieira Reis
Wladimir Costa

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho
Eduardo Sciarra
vaga do
José Mendonça Bezerra
PTB

Aldir Cabral
César Bandeira
Davi Alcolumbre

José Rocha
Robson Tuma
Júlio Cesar
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PSDB
Gustavo Fruet
João Campos
Julio Semeghini
João Castelo
Narcio Rodrigues
Lobbe Neto
1 vaga
Manoel Salviano
PP
vaga do PTB
Pedro Corrêa
Antonio Cruz
Ricardo Barros
Enivaldo Ribeiro
Sandes Júnior
Leodegar Tiscoski
Vanderlei Assis
Romel Anizio
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PTB
Iris Simões
Antonio Joaquim
Silas Câmara
Arnon Bezerra
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Pastor Reinaldo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PP ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PL
vaga do PT
Badu Picanço
Amauri Gasques
vaga do PTB
Inaldo Leitão
Carlos Nader
vaga do Bloco PFL, PRONA
Maurício Rabelo
José Carlos Araújo
vaga
José Santana de Vasconcellos
Raimundo Santos
do PSL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PPS
Nelson Proença
Raul Jungmann
PSB
vaga do PSL
Ariosto Holanda
João Mendes de Jesus
vaga do PC do B
Jorge Gomes
Luiza Erundina
PDT
1 vaga
Luiz Piauhylino
PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inácio Arruda
PV
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do Bloco PFL, PRONA
vaga do PP
Salvador Zimbaldi
João Batista
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares
Suplentes
PT

Antonio Carlos Biscaia
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Professor Luizinho
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha
Iara Bernardi
Iriny Lopes
José Pimentel
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Couto
Miro Teixeira
Rubens Otoni
1 vaga
PMDB

Almir Moura
Cezar Schirmer
Jefferson Campos
José Divino
Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Paulo Afonso
Wilson Santiago

Albérico Filho
Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Ann Pontes
Leonardo Picciani
Mauro Benevides
Mauro Lopes
Moraes Souza
vaga do PL
Pedro Irujo
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas
Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto
André de Paula
José Roberto Arruda
Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos
Enéas
Ney Lopes
Laura Carneiro
Paulo Magalhães
Moroni Torgan
Roberto Magalhães
Mussa Demes
vaga do PTB
Onyx Lorenzoni
Robson Tuma
Vic Pires Franco
Pauderney Avelino
Vilmar Rocha
PSDB
Bosco Costa
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
Átila Lira
Jutahy Junior
Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda
Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra
Léo Alcântara
PP
vaga do PTB
Agnaldo Muniz
Antonio Cruz
Benedito de Lira
Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca
Professor Irapuan Teixeira
Darci Coelho
Ricardo Barros
Ibrahim Abi-ackel
Sandes Júnior
Reginaldo Germano
Sérgio Caiado
Ricardo Fiuza
vaga do PTB
Wagner Lago
PTB
Edna Macedo
Alex Canziani
Paes Landim
Ary Kara
Vicente Cascione
Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
(Dep. do PL ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PL
Ademir Camilo
Almeida de Jesus
vaga do PTB
Inaldo Leitão
Badu Picanço
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Enio Tatico
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Jaime Martins
vaga do PTB
1 vaga
Neucimar Fraga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
PPS
Juíza Denise Frossard
Colbert Martins
Roberto Freire
Fernando Coruja
PSB

vaga do PL

Carlos Mota
vaga do PT
Gonzaga Patriota

Alexandre Cardoso
Isaías Silvestre
vaga do
João Mendes de Jesus

Sandra Rosado

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga)
PDT
Alceu Collares
Luiz Piauhylino
vaga do PC do B
Sérgio Miranda
PC do B
vaga do PSB
Jamil Murad
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
S.PART.
vaga do PL
Edmar Moreira
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

Júlio Delgado

vaga do PMDB

João Fontes
Pompeo de Mattos

Alice Portugal

Sarney Filho

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Ana Guerra
João Grandão
Selma Schons
Luiz Bassuma
Simplício Mário
Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB
Luiz Bittencourt
José Divino
Paulo Lima
Leandro Vilela
vaga do PT
Max Rosenmann
Wladimir Costa
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
vaga do PPS
Chico Sardelli
Fernando de Fabinho
Robério Nunes
Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB
Carlos Sampaio
Yeda Crusius
Márcio Fortes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PP
Celso Russomanno
Julio Lopes
1 vaga
Ricardo Fiuza
PTB
vaga do PDT
Eduardo Seabra
Alex Canziani
vaga do Bloco PFL,
Jonival Lucas Junior
Neuton Lima
PRONA
Luiz Antonio Fleury

Ricardo Izar
Sandro Matos

PL
Almeida de Jesus
José Carlos Araújo
vaga do PDT
Marcelo Guimarães Filho
PPS

vaga do Bloco PFL, PRONA

Marcos de Jesus
Remi Trinta

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva

Givaldo Carimbão
Júlio Delgado

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

vaga do PSDB

vaga do PPS

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PRP

vaga do PMDB

Renato Cozzolino
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Jorge Boeira
Jorge Bittar
Reginaldo Lopes
Josias Gomes
Rubens Otoni
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PP
Bernardo Ariston
Delfim Netto
Carlos Eduardo Cadoca
Lupércio Ramos
Edson Ezequiel
Wilson Cignachi
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
vaga do PV
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith
Gerson Gabrielli
Osório Adriano
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSDB
Júlio Redecker
Gonzaga Mota
vaga do PV
Yeda Crusius
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas
PP
vaga do S.PART.
Ildeu Araujo
Dr. Benedito Dias
Sérgio Caiado
Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB
Joaquim Francisco
Armando Monteiro
Romeu Queiroz
Nelson Marquezelli
PL
vaga do PT
Reinaldo Betão
Giacobo
1 vaga
PV
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)
vaga)
S.PART.
Luciana Genro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
vaga do Bloco PFL, PRONA
André Figueiredo
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares
Suplentes
PT
João Magno
Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro
Vitorassi
PMDB
Alexandre Santos
Zé Gerardo
Marinha Raupp
2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo
Nice Lobão
Damasceno
Fábio Souto
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSDB

Custódio Mattos
1 vaga

Domiciano Cabral
Gustavo Fruet

Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

PP
Julio Lopes
1 vaga

Darci Coelho
Mário Negromonte
PTB

Jackson Barreto
Pedro Fernandes

José Chaves
Pastor Frankembergen
vaga do PL
Silas Câmara
PL

Jaime Martins
Paulo Gouvêa

Chico da Princesa
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PPS

Colbert Martins

1 vaga
PSB

Barbosa Neto

Jorge Gomes
PCdoB

Inácio Arruda

vaga do PMDB

PSC
vaga do Bloco PFL, PRONA

Milton Barbosa
Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
Adão Pretto
vaga do Bloco PFL, PRONA
Iriny Lopes
Ana Guerra
Luci Choinacki
Luiz Eduardo Greenhalgh
vaga do PSDB
Maria do Rosário
Luiz Alberto
vaga do PMDB
Luiz Couto
vaga do PL
Orlando Fantazzini
PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Alceste Almeida
2 vagas
Bernardo Ariston
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
vaga do PTB
Jairo Carneiro
Alberto Fraga
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PSDB
Sebastião Madeira
Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga)
João Almeida
PP
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Linhares
1 vaga
Nilton Baiano
PTB
Pastor Reinaldo
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PL
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa
PPS
vaga do PTB
1 vaga
Geraldo Thadeu
Roberto Freire
PV
Leonardo Mattos
Jovino Cândido
PDT
vaga do PP
Mário Heringer
vaga do Bloco PFL, PRONA
Pompeo de Mattos
S.PART.
vaga do PTB
João Alfredo
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Iara Bernardi
Chico Alencar
vaga do PL
Colombo
Ivan Valente
Maria do Rosário
Fátima Bezerra
Neyde Aparecida
Gilmar Machado
vaga do PPS
Paulo Delgado
Walter Pinheiro
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
PMDB
Gastão Vieira
Alexandre Maia
João Correia
Dr. Heleno
João Matos (Licenciado)
Jefferson Campos
Osvaldo Biolchi
Luiz Bittencourt
Pastor Pedro Ribeiro
Osmar Serraglio
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Paulo Lima
Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
César Bandeira
Osvaldo Coelho
vaga do PP
Paulo Magalhães
Clóvis Fecury
Marcos Abramo
Roberto Magalhães
vaga do PTB
Murilo Zauith
Nice Lobão
vaga do PL
Onyx Lorenzoni
PSDB
vaga do PL
Itamar Serpa
Antenor Naspolini
Átila Lira
Rafael Guerra
vaga do PP
Thelma de Oliveira
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Nilson Pinto
PP
Professor Irapuan Teixeira
José Linhares
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Zé Lima
vaga)
PTB
Neuton Lima
Elaine Costa
Ricardo Izar
Jonival Lucas Junior
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Kelly Moraes
vaga)
PL
vaga do PC do B
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Humberto Michiles
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Medeiros
vaga)
Milton Monti
PPS
vaga do PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Geraldo Resende
vaga do PMDB
Ivan Paixão
Rogério Teófilo
PSB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Luciano Leitoa
PDT
Álvaro Dias
Severiano Alves
PC do B
Alice Portugal
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Henrique Fontana
José Pimentel
João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles
Jorge Boeira
vaga do PSB
Paulo Rubem Santiago
Ricardo Berzoini
Vignatti
Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães
Vadinho Baião
Wasny de Roure
PMDB
vaga do PP
Carlos Willian
Delfim Netto
Eduardo Cunha
Eliseu Padilha
Geddel Vieira Lima
Michel Temer
João Magalhães
Nelson Bornier
vaga do PTB
Odílio Balbinotti
José Priante
Marcelino Fraga
1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
vaga do PC do B
Pedro Novais
Bloco PFL, PRONA
vaga do PL
Eliseu Resende
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Júlio Cesar
José Carlos Machado
Rodrigo Maia
Luiz Carreira
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
vaga do PL
Mussa Demes
Osório Adriano
vaga do PDT
Pauderney Avelino
vaga do PP
Roberto Brant
PSDB
Gonzaga Mota
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Custódio Mattos
Silvio Torres
Julio Semeghini
Yeda Crusius
Walter Barelli
PP
vaga do PL
Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles
Carlos Souza
vaga do PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Feu Rosa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Zonta
ocupa a vaga)
PTB
Armando Monteiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Ademir Camilo
ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
ocupa a vaga)
PPS
vaga do PTB
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
Nelson Proença
PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Beto Albuquerque
PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
André Figueiredo
ocupa a vaga)
vaga do PC do B
Sérgio Miranda
PC do B
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do Bloco PFL, PRONA
João Batista
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Colombo
Eduardo Valverde
Vitorassi
José Mentor
2 vagas
Sigmaringa Seixas
Virgílio Guimarães
PMDB
vaga do PTB
Almerinda de Carvalho
Aníbal Gomes
vaga do PL
vaga do PTB
João Correia
Asdrubal Bentes
Fernando Lopes
João Magalhães
Mauro Benevides
Marcelino Fraga
Olavo Calheiros
Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral
José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Rodrigo Maia
PSDB
Eduardo Paes
João Almeida
Manoel Salviano
Luiz Carlos Hauly
vaga do Bloco PFL, PRONA
Paulo Bauer
PP
Francisco Garcia
Luis Carlos Heinze
vaga do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
Ronivon Santiago
Simão Sessim
PTB
Elaine Costa
Iris Simões
(Dep. do PMDB ocupa a
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
vaga)
PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Wellington Roberto
1 vaga
1 vaga
PPS
(Dep. do PSB ocupa a
1 vaga
vaga)
PSB
vaga do PPS
Alexandre Cardoso
B. Sá
vaga do PDT
vaga do PDT
Pastor Francisco Olímpio
Barbosa Neto
Paulo Baltazar
PDT
(Dep. do PSB ocupa a
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
Ana Guerra
vaga do PPS
Vadinho Baião
Ivo José
Leonardo Monteiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Selma Schons
PMDB
Albérico Filho
Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho
2 vagas
Wilson Santiago
Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha
Laura Carneiro
1 vaga
1 vaga

Renato Cozzolino

PSDB
Antenor Naspolini
1 vaga

vaga do PMDB

S.PART.

2 vagas
vaga do PP

PP
Enivaldo Ribeiro
1 vaga

2 vagas
PTB

Pastor Reinaldo
1 vaga

2 vagas
PL

Jaime Martins
João Leão

2 vagas
PPS

(Dep. do PT ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

Luiza Erundina

1 vaga
S.PART.

João Alfredo
Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

vaga do PT

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Dra. Clair
Leonardo Monteiro
Luiz Sérgio
Luciano Zica
Mauro Passos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Selma Schons
PMDB
Carlos Willian
Max Rosenmann
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Teté Bezerra
(Dep. do PRP ocupa a
1 vaga
vaga)
Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Affonso Camargo
vaga do PL
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Vicente Arruda
Xico Graziano
PP
(Dep. do PSB ocupa a
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PTB ocupa a
1 vaga
vaga)
PTB
Kelly Moraes
Joaquim Francisco
Sandro Matos
Paes Landim
vaga do PP
Vicente Cascione
PL
Jorge Pinheiro
Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a
Luciano Castro
vaga)
vaga do Bloco PFL, PRONA
Oliveira Filho
PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Cezar Silvestri
PSB
vaga do PPS
vaga do PP
Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
PV
vaga do Bloco PFL, PRONA
Edson Duarte
vaga do PSDB
Fernando Gabeira
vaga do PMDB
Sarney Filho
PRP

Babá
vaga do PT
João Alfredo
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Hélio Esteves
Fernando Ferro
Ivo José
Luiz Bassuma
João Magno
Luiz Sérgio
Vander Loubet
(Dep. do PDT ocupa a
Mauro Passos
vaga)
PMDB
Albérico Filho
Alexandre Santos
vaga do PSB
Dr. Heleno
André Zacharow
vaga do PL
Marcello Siqueira
Deley
Rose de Freitas
Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Josias Quintal
Marinha Raupp
Moreira Franco
Bloco PFL, PRONA
vaga do PC do B
Aroldo Cedraz
Betinho Rosado
Gervásio Silva
Gerson Gabrielli
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos
2 vagas
Pauderney Avelino
PSDB
Helenildo Ribeiro
João Almeida
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas
Paulo Feijó
1 vaga
PP
vaga do PTB
João Pizzolatti
Dilceu Sperafico
João Tota
Francisco Appio
Nelson Meurer
Reginaldo Germano
vaga do PDT
vaga do PTB
Simão Sessim
Romel Anizio
Vadão Gomes
PTB
vaga do Bloco PFL, PRONA
Edna Macedo
Airton Roveda
Marcus Vicente
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Osmânio Pereira
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PL
Aracely de Paula
Maurício Rabelo
(Dep. do PMDB ocupa a
José Santana de Vasconcellos
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
Tatico
vaga)
PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB
vaga do PPS
vaga do PL
Edinho Montemor
B. Sá
(Dep. do PMDB ocupa a
Renato Casagrande
vaga)
PDT
vaga do PT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
André Costa
1 vaga
PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
1 vaga
vaga)
PSC
vaga do PMDB
Pastor Amarildo

Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

S.PART.
vaga do PTB
Salvador Zimbaldi
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
José Dirceu
Ivan Valente
Maninha
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Terezinha Fernandes
Paulo Delgado
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zico Bronzeado
PMDB
vaga do PSB
Edinho Bez
André Zacharow
Edison Andrino
Edson Ezequiel
Vieira Reis
Paulo Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Takayama
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
vaga do PTB
Francisco Rodrigues
Robério Nunes
Jairo Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Carlos Mendes Thame
vaga do PL
Luiz Carlos Hauly
Hamilton Casara
vaga do PTB
Itamar Serpa
Paulo Bauer
João Castelo
Zulaiê Cobra
PP
Feu Rosa
Francisco Dornelles
Vadão Gomes
Jair Bolsonaro
(Dep. do PL ocupa a vaga)
João Tota
PTB
Arnon Bezerra
Jackson Barreto
Marcondes Gadelha
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Pastor Frankembergen
ocupa a vaga)
PL
Lincoln Portela
Almir Sá
vaga do PP
Júnior Betão
Marcos de Jesus
vaga do PMDB
Miguel de Souza
Ricardo Rique
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
vaga do Bloco PFL, PRONA
Dimas Ramalho
Rogério Teófilo
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga
João Paulo Gomes da Silva
vaga do PPS
Júlio Delgado
do PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT
vaga do PT
André Costa
vaga do PMDB
João Herrmann Neto
Neiva Moreira
PC do B
Renildo Calheiros
PV

Luiza Erundina
Manato

Perpétua Almeida

Fernando Gabeira
Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125

vaga do PMDB

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Paulo Pimenta
Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago
Luiz Couto
1 vaga
Nelson Pellegrino
PMDB
Cabo Júlio
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento
2 vagas
Josias Quintal
Bloco PFL, PRONA
vaga do PTB
Laura Carneiro
Alberto Fraga
Moroni Torgan
Vic Pires Franco
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB
Carlos Sampaio
Bosco Costa
João Campos
Zulaiê Cobra
PP
vaga do Bloco PFL, PRONA
Ricardo Barros
Jair Bolsonaro
(Dep. S.PART. ocupa a
Lino Rossi
vaga)
Reginaldo Germano
PTB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Luiz Antonio Fleury
vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Pastor Reinaldo
PL
vaga do PMDB
Coronel Alves
Almir Sá
Wanderval Santos
Neucimar Fraga
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)
PPS
Raul Jungmann
Juíza Denise Frossard
PSB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Givaldo Carimbão
PDT
vaga do PSB
Enio Bacci
PCdoB
vaga do PTB
Perpétua Almeida
S.PART.
vaga do PL
Edmar Moreira
vaga do PP
Luciana Genro
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha
Durval Orlato
Guilherme Menezes
Maninha
vaga do PL
Henrique Fontana
Nazareno Fonteles
Roberto Gouveia
Selma Schons
1 vaga
Telma de Souza
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho
Lúcia Braga
Benjamin Maranhão
Waldemir Moka
Darcísio Perondi
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Jorge Alberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Saraiva Felipe (Licenciado)
2 vagas
Teté Bezerra
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes
Elimar Máximo Damasceno
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
José Mendonça Bezerra
vaga do PT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Roberto Brant
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB
Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra
Walter Barelli
Thelma de Oliveira
1 vaga
PP
Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa
José Linhares
Vanderlei Assis
vaga do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
Nilton Baiano
Suely Campos
PTB
vaga do PMDB
Antonio Joaquim
Homero Barreto
Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha
Dr. Francisco Gonçalves
Milton Cardias
Osmânio Pereira
PL
Amauri Gasques
Jorge Pinheiro
Remi Trinta
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PPS
vaga do Bloco PFL, PRONA
Geraldo Thadeu
Geraldo Resende
Ivan Paixão
PSB
vaga do PL
Dr. Ribamar Alves
Carlos Mota
Jorge Gomes
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PDT
Manato
Mário Heringer
PC do B
Jandira Feghali
Jamil Murad
PV
1 vaga
Marcelo Ortiz
PSC
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Barbosa
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Carlos Santana
Marco Maia
Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta
Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann
Neyde Aparecida
Vicentinho
Professor Luizinho
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Ann Pontes
Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão
Lúcia Braga
Luiz Bittencourt
Moraes Souza
Marcelo Barbieri
vaga do Bloco PFL, PRONA
Osvaldo Reis
Paulo Lima

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa
Walter Barelli
Narcio Rodrigues
1 vaga
1 vaga
PP
Érico Ribeiro
Ronivon Santiago
Pedro Henry
1 vaga
PTB
Jovair Arantes
Arnaldo Faria de Sá
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Cardias
Homero Barreto
Ricarte de Freitas
PL
Enio Tatico
Sandro Mabel
Medeiros
1 vaga
PPS
Cláudio Magrão
1 vaga
PSB
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio
PDT
João Fontes
Alceu Collares
PCdoB
vaga do Bloco PFL, PRONA
vaga do PMDB
Alice Portugal
Daniel Almeida
vaga do Bloco PFL,
Vanessa Grazziotin
PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Ivo José
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga
PMDB
vaga do PPS
Alceste Almeida
Edison Andrino
Deley
Luiz Bittencourt
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Marcelo Teixeira
ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
vaga do PMDB
Claudio Cajado
Eduardo Sciarra
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Fábio Souto
José Rocha
PSDB
vaga do PL
Alberto Goldman
Hamilton Casara
Antonio Cambraia
Jutahy Junior
vaga do PPS
Silvio Torres
Bismarck Maia
PP
Márcio Reinaldo Moreira
Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pedro Henry
PTB
vaga do PP
José Militão
Alex Canziani
vaga do PL
Jovair Arantes
Cleuber Carneiro
vaga do PL
José Chaves
Marcus Vicente
vaga do PMDB
Josué Bengtson
Philemon Rodrigues
vaga do Bloco PFL, PRONA
Ricarte de Freitas
PL
vaga do
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho

PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
vaga do PL

Edinho Montemor
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
Dr. Ribamar Alves
PDT

André Figueiredo

(Dep. do PL ocupa a vaga)

S.PART.
vaga do PSB
Fernando Estima
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PL)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Santana
Carlito Merss
Devanir Ribeiro
Marco Maia
Hélio Esteves
Paulo Pimenta
Telma de Souza
Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
PMDB
Edinho Bez
Marcello Siqueira
Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira
Jair de Oliveira
Pedro Chaves
vaga do PPS
2 vagas
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende
Claudio Cajado
Lael Varella
3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PSDB
Affonso Camargo
Narcio Rodrigues
Domiciano Cabral
Paulo Feijó
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Silvio Torres
PP
Francisco Appio
João Tota
Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior
(Dep. do PL ocupa a
Mário Negromonte
vaga)
PTB
Ary Kara
Carlos Dunga
Homero Barreto
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues
Romeu Queiroz
PL
vaga do Bloco PFL, PRONA
Aracely de Paula
Chico da Princesa
Giacobo
João Leão
vaga do PT
vaga do PP
Oliveira Filho
Humberto Michiles
Mário Assad Júnior
Reinaldo Betão
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Monti
vaga do PC do B
Neucimar Fraga
Wellington Roberto
PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota
PDT
1 vaga
1 vaga
PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Jandira Feghali
PV

vaga do PSDB

Vittorio Medioli
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS
AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares
Suplentes
PT
José Pimentel
Dra. Clair
Maninha
Henrique Fontana
Paulo Delgado
Ivan Valente
Rubens Otoni
Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann
Paulo Pimenta
1 vaga
1 vaga
PFL
Fábio Souto
Robério Nunes
Marcos Abramo
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Ney Lopes
3 vagas
Pauderney Avelino
Ronaldo Caiado
PMDB
Cezar Schirmer
Bernardo Ariston
Edson Ezequiel
Moacir Micheletto
Max Rosenmann
2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Alberto Goldman
(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio
Nilson Pinto
Yeda Crusius
1 vaga
PP
Feu Rosa
Francisco Dornelles
Francisco Garcia
Leodegar Tiscoski
Francisco Turra
Vadão Gomes
PTB
Jackson Barreto
Arnaldo Faria de Sá
1 vaga
Arnon Bezerra
vaga do PFL
Paes Landim
PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Humberto Michiles
1 vaga
1 vaga
PSB
Alexandre Cardoso
Janete Capiberibe
vaga do
João Paulo Gomes da Silva
Renato Casagrande
PL
Luiza Erundina
PPS
Nelson Proença

Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves

Manato
PC do B

Jamil Murad

Inácio Arruda
PRONA

1 vaga
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

1 vaga
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO
CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E
LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
PMDB
Mauro Benevides
PFL
Vilmar Rocha
PTB
Vicente Cascione
PL
Lincoln Portela
PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À
INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.
Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro
5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles
PFL
Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha
3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho
PMDB
Benjamin Maranhão
Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto
2 vagas
Marcelo Castro
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Bosco Costa
Átila Lira
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
Gonzaga Mota
Manoel Salviano
João Castelo
PP
Benedito de Lira
Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca
Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro
1 vaga
PTB
Jackson Barreto
Carlos Dunga
vaga do PFL
Marcondes Gadelha
Paes Landim

PL
Almeida de Jesus
Heleno Silva

2 vagas
PSB

vaga do PPS

Isaías Silvestre
vaga do PDT
Luciano Leitoa
vaga do PMDB
Sandra Rosado
1 vaga

B. Sá
Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio
PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Colbert Martins
PDT

Severiano Alves

vaga do PFL

João Fontes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PV
Edson Duarte
Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA
LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".
Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Wasny de Roure
5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas
PMDB
vaga do PSC
Jefferson Campos
Cabo Júlio
Marcelo Castro
4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva
4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP
Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Vadão Gomes
Pedro Corrêa
1 vaga
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Itamar Serpa
Nicias Ribeiro
João Campos
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PTB
Jovair Arantes
José Militão
Nelson Marquezelli
2 vagas
Philemon Rodrigues
Bloco PL, PSL
Júnior Betão
Almeida de Jesus
Reinaldo Betão
Luciano Castro
Ricardo Rique
Medeiros

1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PSB

Ivan Paixão
Luciano Leitoa

João Paulo Gomes da Silva
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Alceu Collares

Raul Jungmann

PSB
Gonzaga Patriota
vaga do PMDB
Sandra Rosado

Colbert Martins
PDT

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSC
Milton Barbosa

2 vagas

PPS

PDT
Pompeo de Mattos
vaga do PC do B
Sérgio Miranda

vaga do PL

1 vaga

PC do B
(Dep. do PRP ocupa a
vaga)

vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Manato

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz

1 vaga
PRP

Renato Cozzolino
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

vaga do PSC

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE
1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES
NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
Luiz Couto
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado
4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
1 vaga
PFL
vaga do PDT
André de Paula
Davi Alcolumbre
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado)
Ronaldo Caiado
Nice Lobão
(Dep. do PL ocupa a vaga)
vaga do PTB
1 vaga
Roberto Magalhães
PMDB
Cezar Schirmer
Marcelo Castro
Eliseu Padilha
3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos
PSDB
Affonso Camargo
Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra
Bosco Costa
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
PP
Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa
Mário Negromonte
Romel Anizio
1 vaga
PTB
Vicente Cascione
Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Luiz Antonio Fleury
PL
vaga do PFL
Lincoln Portela
Carlos Nader
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Oliveira Filho

Renildo Calheiros

1 vaga
PV

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

Marcelo Ortiz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 007-A, DE
2003, QUE "ALTERA O INCISO II DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO".
Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Guilherme Menezes
José Pimentel
Roberto Gouveia
Maurício Rands
Selma Schons
Neyde Aparecida
Simplício Mário
Walter Pinheiro
Terezinha Fernandes
PMDB
Almerinda de Carvalho
Leandro Vilela
Benjamin Maranhão
4 vagas
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra
Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
4 vagas
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira
Robério Nunes
PSDB
Domiciano Cabral
Eduardo Barbosa
Rafael Guerra
João Campos
Sebastião Madeira
1 vaga
PP
Mário Negromonte
Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa
Érico Ribeiro
Vadão Gomes
1 vaga
PTB
Jackson Barreto
Arnaldo Faria de Sá
Pedro Fernandes
Jovair Arantes
1 vaga
1 vaga
PL
Ademir Camilo
Marcos de Jesus
Amauri Gasques
Neucimar Fraga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta
PPS
Geraldo Resende
Ivan Paixão
PSB
vaga do PL
Jorge Gomes
Carlos Mota

Dr. Ribamar Alves

Alceu Collares
PDT

Mário Heringer

Pompeo de Mattos
PC do B

Dr. Rodolfo Pereira

Alice Portugal

PC do B
Daniel Almeida

1 vaga
PV

Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

1 vaga
PV

Sarney Filho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE
1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO
TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).
Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga
PFL
Antonio Carlos Magalhães
Laura Carneiro
Neto
Ney Lopes
José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga)
3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB
Jefferson Campos
Adelor Vieira
Jorge Alberto
3 vagas
Leonardo Picciani
1 vaga
PSDB
Átila Lira
Zenaldo Coutinho
Eduardo Barbosa
3 vagas
Hamilton Casara
Helenildo Ribeiro
PP
vaga do PPS
Nilton Baiano
Agnaldo Muniz
Feu Rosa
Zé Lima
Nélio Dias
1 vaga
Sandes Júnior
vaga do PFL
Vanderlei Assis
PTB
Eduardo Seabra
Philemon Rodrigues
1 vaga
1 vaga
PL
vaga do PFL
Medeiros
João Carlos Bacelar
Luciano Castro
Wellington Fagundes
1 vaga
PSB
Gonzaga Patriota
2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Geraldo Thadeu
PDT

Jovino Cândido
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

Marcelo Ortiz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE
2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS
NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Hélio Esteves
João Grandão
Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo
4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga
PMDB
Alceste Almeida
Darcísio Perondi
vaga do PDT
João Matos (Licenciado)
Gervásio Oliveira
vaga do PPS
Osmar Serraglio
Lupércio Ramos
Teté Bezerra
Moacir Micheletto
Waldemir Moka
Nelson Trad
1 vaga
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra
Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues
3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
PP
vaga do PV
José Janene
Cleonâncio Fonseca
vaga do PSB
2 vagas
Luis Carlos Heinze
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronivon Santiago
vaga do PSC
Zonta
PSDB
Antonio Carlos Mendes
Helenildo Ribeiro
Thame
Júlio Redecker
Manoel Salviano
Thelma de Oliveira
Nicias Ribeiro
PTB
Nelson Marquezelli
Iris Simões
Ricarte de Freitas
Silas Câmara
1 vaga
1 vaga
Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
vaga)
2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PPS
Colbert Martins
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
vaga do Bloco PL, PSL
Barbosa Neto
Carlos Mota
vaga do Bloco PL,
João Paulo Gomes da Silva
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSL
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad

1 vaga
PSC

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Zequinha Marinho
PV

(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
S.PART.

Edmar Moreira
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

vaga do Bloco PL, PSL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO
TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
Eduardo Valverde
5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
Coriolano Sales
Neto
José Roberto Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos
3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PSB
Ann Pontes
Carlos Willian
José Divino
Osmar Serraglio
Marcelino Fraga
2 vagas
Nelson Trad
1 vaga
PSDB
Carlos Sampaio
Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro
Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PP
vaga do PTB
Cleonâncio Fonseca
Antonio Cruz
vaga do PFL
Darci Coelho
3 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
vaga do PDT
Wagner Lago
PTB
vaga do PFL
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim
Vicente Cascione
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PL
José Santana de
vaga do PFL
Marcelo Guimarães Filho
Vasconcellos
Mário Assad Júnior
Raimundo Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PPS
Cezar Silvestri
Dimas Ramalho
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Severiano Alves
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PV
Sarney Filho
Marcelo Ortiz
S.PART.
vaga do PL
Edmar Moreira
vaga do PT
João Alfredo
Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE
2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Arlindo Chinaglia
Devanir Ribeiro
José Pimentel
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Neyde Aparecida
Professor Luizinho
Nilson Mourão
Rubens Otoni
Paulo Rocha
1 vaga
1 vaga
PMDB
Fernando Diniz
Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira
Aníbal Gomes
Jader Barbalho
Pastor Pedro Ribeiro
José Borba
Wilson Santiago
Nelson Trad
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Ney Lopes
Moroni Torgan
Rodrigo Maia
Robério Nunes
2 vagas
Vic Pires Franco
PP
Benedito de Lira
Feu Rosa
Leodegar Tiscoski
Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira
1 vaga
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Bismarck Maia
Jutahy Junior
Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly
Carlos Alberto Leréia
PTB
José Múcio Monteiro
Iris Simões
Paes Landim
Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Medeiros
Sandro Mabel
2 vagas
1 vaga
PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Jorge Gomes
1 vaga

PDT
Álvaro Dias
vaga do PPS
João Herrmann Neto

PC do B
Mário Heringer

Perpétua Almeida

Jamil Murad
PV

PC do B
Daniel Almeida

Jamil Murad
PV

Sarney Filho

Jovino Cândido
PSC

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

1 vaga

vaga do PTB

Pastor Amarildo
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE
1999, DO SENHOR LEUR LOMANTO, QUE "SUPRIME O § 7º
DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SUPRIMINDO O
DISPOSITIVO QUE TORNA INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE
JURISDIÇÃO DO TITULAR, CÔNJUGE E OS PARENTES
CONSANGÜÍNEOS OU AFINS, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
Ana Guerra
Devanir Ribeiro
Rubens Otoni
Henrique Afonso
4 vagas
José Mentor
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
PMDB
Almerinda de Carvalho
5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes
Bloco PFL, PRONA
André de Paula
4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco
PSDB
Bosco Costa
Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira
Átila Lira
Yeda Crusius
Zenaldo Coutinho
PP
Benedito de Lira
3 vagas
Leodegar Tiscoski
Wagner Lago
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
Cleuber Carneiro
2 vagas
Luiz Antonio Fleury
PL
Almeida de Jesus
Ademir Camilo
Badu Picanço
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
Fernando Coruja
1 vaga
PSB
vaga do PL
Janete Capiberibe
Edinho Montemor
vaga do PL
João Mendes de Jesus
1 vaga
PDT
Alceu Collares
Luiz Piauhylino

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Antônio Carlos Biffi
Zezéu Ribeiro
João Grandão
5 vagas
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
PFL
Celcita Pinheiro
Eliseu Resende
José Roberto Arruda
Lael Varella
Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado
2 vagas
2 vagas
PMDB
Aníbal Gomes
4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Átila Lira
Professora Raquel Teixeira
Hamilton Casara
Ronaldo Dimas
João Campos
Thelma de Oliveira
1 vaga
PP
Romel Anizio
Carlos Souza
Zé Lima
Sandes Júnior
1 vaga
Sérgio Caiado
PTB
Ricarte de Freitas
2 vagas
Sandro Matos
PL
Jaime Martins
Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo
Raimundo Santos
PSB
Janete Capiberibe
2 vagas
1 vaga
PPS
Geraldo Resende
Colbert Martins
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
Enio Bacci
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PRONA
1 vaga
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE
2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".
Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PT
Ivo José
Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes
João Grandão
Roberto Gouveia
Maurício Rands
Selma Schons
3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PMDB
Benjamin Maranhão
5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro
PSDB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa
João Campos
Lobbe Neto
Thelma de Oliveira
PP
Sandes Júnior
Ildeu Araujo
Wagner Lago
Julio Lopes
Zonta
1 vaga
PTB
Carlos Dunga
Marcondes Gadelha
Kelly Moraes
2 vagas
1 vaga
PL
Júnior Betão
Humberto Michiles
Reinaldo Betão
Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Wellington Fagundes
PPS
Colbert Martins
1 vaga
PSB
vaga do PL
Barbosa Neto
João Mendes de Jesus
Luciano Leitoa
PDT
vaga do PT
Álvaro Dias
André Costa
André Figueiredo
PC do B
Alice Portugal
1 vaga
PV
Edson Duarte
Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A, DE
2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" E
ACRESCENTA ALÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E
ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO
DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,
PARA USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)

1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares

Suplentes
PT

Angela Guadagnin
João Grandão
José Eduardo Cardozo
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

Assis Miguel do Couto
César Medeiros
4 vagas

PMDB
vaga do PSC
Almerinda de Carvalho
Cabo Júlio
Darcísio Perondi
5 vagas
vaga do PP
Dr. Heleno
Jefferson Campos
Jorge Alberto
Nelson Trad
Bloco PFL, PRONA
José Rocha
4 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado
PP
Nelson Meurer
Reginaldo Germano
Simão Sessim
Vanderlei Assis
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Nilson Pinto
Carlos Alberto Leréia
Walter Feldman (Licenciado)
Julio Semeghini
1 vaga
Narcio Rodrigues
PTB
Iris Simões
3 vagas
Romeu Queiroz
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Almir Sá
Mário Assad Júnior
Ricardo Rique
Remi Trinta
1 vaga
PPS
Dimas Ramalho
Ivan Paixão
PSB
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio
PDT
Mário Heringer
1 vaga
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PSC
Costa Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
Edson Duarte
Sarney Filho
S.PART.
vaga do PTB
Salvador Zimbaldi
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - s/ 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS
SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)

Titulares

Suplentes
PT

Anselmo
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

6 vagas

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
Maninha
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
1 vaga

6 vagas

PMDB
PMDB
vaga do PDT

Leonardo Picciani
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Gervásio Oliveira
vaga do PPS
Lupércio Ramos
5 vagas

Gilberto Nascimento
João Correia
Jorge Alberto
Josias Quintal
Mendes Ribeiro Filho

Darcísio Perondi
vaga do PDT
Gervásio Oliveira
4 vagas

Bloco PFL, PRONA

4 vagas

Abelardo Lupion
vaga do PTB
Alberto Fraga
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

3 vagas

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Luiz Carlos Hauly

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

4 vagas

PSDB
PSDB

Antenor Naspolini
Carlos Alberto Leréia
vaga do PL
Hamilton Casara
1 vaga

PP
PP

Agnaldo Muniz
Darci Coelho
Pedro Corrêa

Celso Russomanno
Ricardo Fiuza
1 vaga
PTB

Eduardo Seabra
vaga do PV
Josué Bengtson
Pastor Frankembergen
1 vaga

Homero Barreto
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues
PL

Coronel Alves
Miguel de Souza
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Carlos Sampaio
João Campos
Vicente Arruda

Inaldo Leitão
Luciano Castro
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Maria Helena
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PL
Gonzaga Patriota
Carlos Mota
Luciano Leitoa
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PV
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS
MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A
ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PMDB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares
Suplentes
PT

Agnaldo Muniz
Wagner Lago
1 vaga

Darci Coelho
Ildeu Araujo
1 vaga

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Pastor Reinaldo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
PL
Coronel Alves
Jorge Pinheiro
Ricardo Rique
PPS
Colbert Martins
PSB
1 vaga
PDT

Milton Cardias
2 vagas

Luciano Castro
Remi Trinta
1 vaga
1 vaga
Givaldo Carimbão
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Álvaro Dias
PC do B
Jamil Murad

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Devanir Ribeiro
Jorge Bittar
José Pimentel
José Mentor
Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Paulo Pimenta
Walter Pinheiro
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro
Wasny de Roure
PFL

Antonio Carlos Magalhães Neto
Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli
Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda
Eliseu Resende
Mussa Demes
José Carlos Machado
Pauderney Avelino
Luiz Carreira
Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PP
Ann Pontes
Delfim Netto
Eduardo Cunha
Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves
José Priante
vaga do PPS
Luiz Bittencourt
Lupércio Ramos
Osmar Serraglio
Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais
PSDB
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Gonzaga Mota
vaga do PFL
Walter Feldman (Licenciado)
Paulo Bauer
Zenaldo Coutinho
Ronaldo Dimas
Yeda Crusius
PP
Francisco Dornelles
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio
Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Professor Irapuan Teixeira
PTB
Armando Monteiro
Jackson Barreto
José Militão
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
PL
Miguel de Souza
Humberto Michiles
Raimundo Santos
Jaime Martins
Sandro Mabel
1 vaga
PSB
Beto Albuquerque
Barbosa Neto
Renato Casagrande
Gonzaga Patriota
PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Manato
Dr. Rodolfo Pereira
vaga do PC do B
vaga do PPS
João Herrmann Neto
Sérgio Miranda
PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Daniel Almeida
PRONA
Enéas
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

1 vaga
PMDB
vaga do PSC
Fernando Lopes
Carlos Willian
João Correia
5 vagas
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues
4 vagas
vaga do PP
Ivan Ranzolin
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
PP
Feu Rosa
Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
Francisco Dornelles
a vaga)
1 vaga
Professor Irapuan Teixeira
PSDB
Bosco Costa
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Luiz Carlos Hauly
João Castelo
Manoel Salviano
PTB
Arnon Bezerra
3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga
Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus
Jaime Martins
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga do Bloco PFL, PRONA
João Carlos Bacelar
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Alexandre Cardoso
1 vaga
vaga do Bloco PL, PSL
Carlos Mota
vaga do Bloco
João Paulo Gomes da Silva
PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto
Severiano Alves

vaga do PPS

vaga do PT

André Costa
Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad

1 vaga
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho
PV
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE
2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
(Dep. do PDT ocupa a
Leonardo Monteiro
vaga)
Maninha
5 vagas
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
vaga do PMDB
Zé Geraldo

1 vaga
S.PART.
Edmar Moreira

vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE
1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Ana Guerra
José Eduardo Cardozo
Luiz Bassuma
Luiz Couto
Vadinho Baião
Orlando Fantazzini
3 vagas

Rubens Otoni
Walter Pinheiro

PMDB
PMDB

Cezar Schirmer
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

5 vagas

Almerinda de Carvalho
vaga do PDT
André Zacharow
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Alceste Almeida
João Correia
vaga do PPS
Lupércio Ramos
2 vagas
PSDB

Bloco PFL, PRONA
André de Paula
4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni
PSDB
Yeda Crusius
Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho
Bosco Costa
Zulaiê Cobra
1 vaga
PP
Benedito de Lira
3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
Wagner Lago
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jackson Barreto
Iris Simões
Marcondes Gadelha
Nelson Marquezelli
PL
Medeiros
Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Lincoln Portela
PPS
Raul Jungmann
Colbert Martins
PSB
vaga do PL
Jorge Gomes
Carlos Mota
vaga do PL
Edinho Montemor
Isaías Silvestre
PDT
Manato
Luiz Piauhylino
PC do B
Perpétua Almeida
Daniel Almeida
PV
Sarney Filho
Jovino Cândido
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO
LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Mauro Passos
Chico Alencar
5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
PFL
Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Vilmar Rocha
3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Alberto Goldman
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas
1 vaga

Átila Lira
Helenildo Ribeiro
Professora Raquel Teixeira
1 vaga
PP

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

3 vagas

PTB
2 vagas

Milton Cardias
Pastor Reinaldo
PL

Wellington Roberto
1 vaga

Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Heleno Silva
vaga do PFL
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PL
João Paulo Gomes da Silva
2 vagas
PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad

Daniel Almeida
PRONA

Elimar Máximo Damasceno

1 vaga
PSC

vaga do PFL

Milton Barbosa
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE
2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".
Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
PMDB
Cezar Schirmer
5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas
Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda
Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos
Onyx Lorenzoni
Ney Lopes
2 vagas

Ronaldo Caiado
PP
Francisco Turra

Enivaldo Ribeiro
Márcio Reinaldo
Moreira
1 vaga

Romel Anizio
1 vaga
PSDB

Antonio Carlos
Pannunzio
Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Yeda Crusius
PP
Benedito de Lira
José Linhares
Suely Campos

Zonta
2 vagas
PTB

Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga
PL

PTB
Luiz Antonio Fleury
2 vagas

Carlos Alberto Leréia
Rafael Guerra
Walter Feldman (Licenciado)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Jovair Arantes
2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá
João Leão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Mário Assad Júnior
1 vaga
Oliveira Filho
PPS
vaga do PSDB
Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard
1 vaga
PSB
Alexandre Cardoso
Renato Casagrande
vaga do Bloco PL, PSL
João Paulo Gomes da Silva
PDT
1 vaga
Enio Bacci
PC do B
Renildo Calheiros
Jamil Murad
PSC
Costa Ferreira
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Sarney Filho
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE
2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza
PFL
André de Paula
5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)
PMDB
vaga do PDT
Cezar Schirmer
André Zacharow
vaga do PSB
Gilberto Nascimento
João Correia
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso
1 vaga
PSDB

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

PSB
vaga do PMDB
Luiza Erundina
Sandra Rosado
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
2 vagas
PPS
1 vaga
Geraldo Resende
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PDT
Mário Heringer
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B
Jamil Murad
Alice Portugal
PRONA
Elimar Máximo Damasceno
1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE
2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE
PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A
ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).
Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Dra. Clair
Eduardo Valverde
vaga do PSB
Leonardo Monteiro
João Grandão
Neyde Aparecida
Jorge Boeira
Paulo Rocha
Orlando Fantazzini
Tarcísio Zimmermann
Zé Geraldo
1 vaga
PFL
Francisco Rodrigues
Abelardo Lupion
vaga do PTB
Kátia Abreu
Alberto Fraga
Marcos Abramo
Fernando de Fabinho
vaga do PP
Ronaldo Caiado
Ivan Ranzolin
1 vaga
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PMDB
Almerinda de Carvalho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes
3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
(Licenciado)
Anivaldo Vale
João Almeida

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker
Léo Alcântara
PP

Wagner Lago
Zé Lima
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Jackson Barreto
Marcondes Gadelha

Pastor Reinaldo
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Heleno Silva
Jaime Martins

3 vagas

PTB

PTB

Jonival Lucas Junior
1 vaga
PL

Homero Barreto
Josué Bengtson

João Leão
vaga do PFL
José Carlos Araújo
1 vaga

PL
vaga do PFL

Medeiros
1 vaga

José Carlos Araújo
Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

PSB

PPS
vaga do PMDB

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Sandra Rosado
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Raul Jungmann
Mário Heringer

Geraldo Resende
Dr. Rodolfo Pereira
Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz

Daniel Almeida

1 vaga
PRONA

PC do B
Daniel Almeida

Severiano Alves
PC do B

PDT
1 vaga

Colbert Martins
PDT

PPS
Colbert Martins

2 vagas

1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

PSC
vaga do PFL

Milton Barbosa
vaga do PL
Pastor Amarildo
vaga do PFL
Zequinha Marinho
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Josias Gomes
José Pimentel
5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
PFL
Fernando de Fabinho
Júlio Cesar
José Carlos Machado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
José Rocha
3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho
PMDB
Jorge Alberto
4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago
PSDB
Gonzaga Mota
Antonio Cambraia
Helenildo Ribeiro
Narcio Rodrigues
João Almeida
Vicente Arruda
1 vaga
Walter Feldman (Licenciado)
PP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE
2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA
GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Durval Orlato
Devanir Ribeiro
José Mentor
Eduardo Valverde
Odair Cunha
Iara Bernardi
Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
2 vagas
1 vaga
PFL
vaga do PTB
Abelardo Lupion
Alberto Fraga
César Bandeira
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Coriolano Sales
3 vagas
Dr. Pinotti (Licenciado)
Félix Mendonça
Paulo Magalhães
PMDB
Benjamin Maranhão
Edison Andrino
Cezar Schirmer
Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento
Silas Brasileiro (Licenciado)
Mauro Lopes
1 vaga
PSDB
João Campos
Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Francisco Garcia
Érico Ribeiro
Nelson Meurer
Julio Lopes
1 vaga
Leodegar Tiscoski
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Ricardo Izar
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Romeu Queiroz
PL
Coronel Alves
Humberto Michiles

vaga do PFL

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

José Carlos Araújo
Maurício Rabelo

vaga do PL

Leonardo Mattos

Pastor Francisco Olímpio
Carlos Mota
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
2 vagas
PPS
Geraldo Thadeu
Cezar Silvestri
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Mário Heringer
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PV
Leonardo Mattos
Sarney Filho
Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde
5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno
PFL
Coriolano Sales
Murilo Zauith
Eduardo Sciarra
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto
3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga
PMDB
vaga do PDT
4 vagas
André Zacharow
vaga do PSB
Carlos Willian
Mauro Lopes
vaga do PSDB
Rose de Freitas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Custódio Mattos
Affonso Camargo
vaga do PMDB
Narcio Rodrigues
Gustavo Fruet
João Almeida
Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly
1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PP
vaga do PFL
Dilceu Sperafico
Darci Coelho
Herculano Anghinetti (Licenciado)
Mário Negromonte
1 vaga
2 vagas
PTB
Iris Simões
2 vagas
José Militão
PL
Mário Assad Júnior
Chico da Princesa
Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE
2002, DO SENADO FEDERAL, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
§ 1º DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
DISCIPLINAR AS COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2º Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Luiz Bassuma
Maurício Rands
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Rubens Otoni
Odair Cunha
Simplício Mário
Vitorassi
2 vagas
1 vaga
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Eduardo Cunha
Mauro Benevides
4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Natan Donadon
Olavo Calheiros
Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado
Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino
Eduardo Sciarra
Robério Nunes
Murilo Zauith
Vic Pires Franco
Rodrigo Maia
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida
PP
Benedito de Lira
3 vagas
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
PTB
Iris Simões
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
Edna Macedo
Pastor Reinaldo
Paes Landim
PL
Inaldo Leitão
Ademir Camilo
Sandro Mabel
Miguel de Souza
1 vaga
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS
Fernando Coruja
Átila Lins
PSB
Alexandre Cardoso
Luiza Erundina
PDT
Alceu Collares
Luiz Piauhylino
vaga do PC do B
Sérgio Miranda
PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PV

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

2 vagas
PPS

Geraldo Resende
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard

Dimas Ramalho
PDT

Pompeo de Mattos

Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida

1 vaga
PV

Jovino Cândido
S.PART.
vaga do PL

Edmar Moreira
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

Jovino Cândido

1 vaga
S.PART.

Edmar Moreira
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

vaga do PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara
Dra. Clair
Orlando Desconsi
Mauro Passos
Simplício Mário
Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PMDB
Alexandre Santos
Olavo Calheiros
Marinha Raupp
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Moreira Franco
3 vagas
Teté Bezerra
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado
Gervásio Silva
José Carlos Machado
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho
2 vagas
Paulo Magalhães
PSDB
Antonio Carlos Mendes
Antonio Carlos Pannunzio
Thame
Julio Semeghini
Domiciano Cabral
Rafael Guerra
Eduardo Barbosa
PP
Julio Lopes
Ildeu Araujo
Vanderlei Assis
Romel Anizio
Zé Lima
Vadão Gomes
PTB
Jackson Barreto
3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes
PL
Jaime Martins
Chico da Princesa
Jorge Pinheiro
Heleno Silva
Sandro Mabel
Paulo Gouvêa
PPS
vaga do Bloco PFL, PRONA
Colbert Martins
Geraldo Resende
Rogério Teófilo
PSB
1 vaga
1 vaga
PDT
1 vaga
André Figueiredo
PC do B
Inácio Arruda
Vanessa Grazziotin
PV
Fernando Gabeira
Edson Duarte
PRP
vaga do PMDB
Renato Cozzolino
Secretário(a): Fernando Maia Leão

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
Iriny Lopes
Luci Choinacki
Maninha
Maria do Rosário
4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga
PFL
Celcita Pinheiro
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Kátia Abreu
4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes
PMDB
Almerinda de Carvalho
Benjamin Maranhão
Ann Pontes
Lúcia Braga
Marinha Raupp
Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Professora Raquel Teixeira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Ronaldo Dimas
Yeda Crusius
Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Zulaiê Cobra
PP
Benedito de Lira
Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca
2 vagas
Suely Campos
PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes
Elaine Costa
1 vaga
PL
Maurício Rabelo
Marcos de Jesus
Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PL
Janete Capiberibe
Carlos Mota
Luiza Erundina
2 vagas
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PPS
vaga do PSDB
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard
Maria Helena
PDT
Alceu Collares
Álvaro Dias
PC do B
Alice Portugal
Jandira Feghali
PV
Fernando Gabeira
Leonardo Mattos
PRP
vaga do PFL
Renato Cozzolino
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,
QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS
PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
João Grandão
6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga
PMDB
vaga do PSC
5 vagas
Carlos Willian
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho
Pauderney Avelino
Mussa Demes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PP
Pedro Corrêa
3 vagas
Ricardo Barros
Zonta
PSDB
João Almeida
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly
vaga do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
Paulo Bauer
Walter Feldman (Licenciado)
PTB
Elaine Costa
Dr. Francisco Gonçalves
José Militão
José Chaves
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
1 vaga
vaga)
Bloco PL, PSL
vaga do PTB
João Leão
Enio Tatico
José Santana de Vasconcellos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Miguel de Souza
1 vaga
Milton Monti
PPS
Átila Lins
Geraldo Thadeu
PSB
Gonzaga Patriota
1 vaga
PDT
Mário Heringer
1 vaga
vaga do PC do B
Sérgio Miranda
PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanessa Grazziotin
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Zequinha Marinho
PV
Marcelo Ortiz
Edson Duarte
S.PART.
vaga do Bloco PL, PSL
Edmar Moreira
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE
O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ivo José (PT)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Iara Bernardi
Henrique Fontana
Leonardo Monteiro
Ivo José
Mauro Passos
Luciano Zica
Orlando Desconsi
Selma Schons
1 vaga
PMDB
vaga do PP
Benjamin Maranhão
Alexandre Santos
Jorge Alberto
5 vagas
Max Rosenmann
Nelson Trad
Pedro Chaves
Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado
Eduardo Sciarra
José Carlos Machado
3 vagas
Júlio Cesar
Marcos Abramo
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas
Julio Semeghini
Thelma de Oliveira
Rafael Guerra
PP
Celso Russomanno
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Dr. Benedito Dias
2 vagas
Mário Negromonte
PTB
José Militão
Luiz Antonio Fleury
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Neuton Lima
1 vaga
PL
Amauri Gasques
Marcos de Jesus
Jorge Pinheiro
Paulo Gouvêa
Remi Trinta
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
Cezar Silvestri
Geraldo Resende
PSB
vaga do PL
Dr. Ribamar Alves
Carlos Mota
Gonzaga Patriota
PDT
Mário Heringer
Álvaro Dias
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PV
Leonardo Mattos
Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.316, DE 2003, QUE "ESTABELECE O
CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Paulo Rubem Santiago
Eduardo Valverde
5 vagas

Hélio Esteves
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

1 vaga

PMDB
vaga do PV

Alexandre Santos
Eduardo Cunha
Max Rosenmann
Nelson Bornier
Paulo Lima

Deley
Eliseu Padilha
João Magalhães
Josias Quintal
Wladimir Costa
(Dep. do PRP ocupa a
vaga)
Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Chico Sardelli
Claudio Cajado
Fernando de Fabinho
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PSDB

Bismarck Maia
Carlos Sampaio
Paulo Feijó

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Nicias Ribeiro
PP

João Pizzolatti
Nélio Dias
Simão Sessim

Celso Russomanno
Feu Rosa
1 vaga
PTB

Iris Simões
Marcus Vicente
Sandro Matos

Alex Canziani
Ricardo Izar
1 vaga
PL

Jaime Martins
José Santana de
Vasconcellos
Wellington Roberto

1 vaga
Beto Albuquerque

Mário Heringer
Daniel Almeida

Aracely de Paula
Jorge Pinheiro
vaga do Bloco PFL, PRONA

José Carlos Araújo
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
Dimas Ramalho
PSB
vaga do PL
João Mendes de Jesus
Pastor Francisco Olímpio
PDT
1 vaga
PC do B
1 vaga
PV

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PRP
vaga do PMDB
Renato Cozzolino
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
João Grandão
César Medeiros
José Pimentel
5 vagas
Maninha
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Alceste Almeida
5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto
4 vagas
Ney Lopes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Dr. Benedito Dias
Francisco Garcia
vaga do Bloco PL, PSL
João Pizzolatti
João Tota
1 vaga
2 vagas
PSDB
Bismarck Maia
Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia
Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel
Domiciano Cabral
Teixeira
PTB
Alex Canziani
Arnon Bezerra
José Militão
Jovair Arantes
Josué Bengtson
Marcus Vicente
Bloco PL, PSL
(Dep. do PP ocupa a
Chico da Princesa
vaga)
vaga do Bloco PFL,
Marcelo Guimarães Filho
2 vagas
PRONA
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS
Geraldo Thadeu

Nelson Proença
PSB

Isaías Silvestre
vaga do Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus
PDT
vaga do PT
André Costa
Severiano Alves
PC do B
Perpétua Almeida
PSC
Costa Ferreira
PV
1 vaga
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

Barbosa Neto

Álvaro Dias

1 vaga
1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E
ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,
Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE
2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Devanir Ribeiro
Henrique Fontana
Eduardo Valverde
Luciano Zica
José Pimentel
Mauro Passos
Telma de Souza

Paulo Bernardo
(Licenciado)
Terezinha Fernandes

Zezéu Ribeiro
1 vaga
PMDB

Eliseu Padilha
Leonardo Picciani
Mauro Lopes
Moreira Franco
Osmar Serraglio

Almerinda de Carvalho
vaga do PSC
Cabo Júlio
Darcísio Perondi
vaga do PV
Deley
Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento
José Priante
Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra
Aroldo Cedraz
Eliseu Resende
Rodrigo Maia
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
José Roberto Arruda
vaga)
Vilmar Rocha
1 vaga
PP
Dr. Benedito Dias
Leodegar Tiscoski
Francisco Appio
Vadão Gomes
Ricardo Barros
1 vaga
PSDB
Alberto Goldman
Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
Thame
1 vaga
Ronaldo Dimas
PTB
Iris Simões
Jovair Arantes
Jackson Barreto
Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior
Nelson Marquezelli
Bloco PL, PSL
José Santana de
vaga do Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo
Vasconcellos
Luciano Castro
Medeiros
Mário Assad Júnior
2 vagas
PPS
Fernando Coruja
Roberto Freire
PSB
Renato Casagrande
1 vaga
PDT
vaga do PC do B
Severiano Alves
Sérgio Miranda
1 vaga
PC do B
(Dep. do PDT ocupa a
Inácio Arruda
vaga)
PSC
(Dep. do PRP ocupa a
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
vaga)
PV
Sarney Filho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PRP
vaga do PSC
Renato Cozzolino
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi
5 vagas

Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
PMDB
vaga do PV
Almerinda de Carvalho
Deley
Marinha Raupp
5 vagas
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
4 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Celso Russomanno
José Linhares
Ildeu Araujo
Suely Campos
Julio Lopes
1 vaga
PSDB
Eduardo Barbosa
Rafael Guerra
João Campos
Walter Feldman (Licenciado)
Thelma de Oliveira
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo
Marcus Vicente
Ricardo Izar
1 vaga
Bloco PL, PSL
Lincoln Portela
Coronel Alves
Maurício Rabelo
Marcos de Jesus
Paulo Gouvêa
1 vaga
PPS
Geraldo Thadeu
Cláudio Magrão
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PSB
Luciano Leitoa
1 vaga
PDT
Severiano Alves
Enio Bacci
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PSC
vaga do Bloco PFL, PRONA
Costa Ferreira
Milton Barbosa
Pastor Amarildo
PV
(Dep. do PMDB ocupa a
Leonardo Mattos
vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Ivo José
Iara Bernardi
Reginaldo Lopes
João Grandão
Roberto Gouveia
Odair Cunha
Selma Schons
Wasny de Roure
Vignatti
Zico Bronzeado

Natan Donadon

PMDB
Ann Pontes
Benjamin Maranhão
Deley
Leandro Vilela
Rose de Freitas

Alceste Almeida
vaga do PSB
André Zacharow
Marinha Raupp
3 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Gervásio Silva
Kátia Abreu
Luiz Carreira

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

André de Paula
3 vagas

Anivaldo Vale
vaga do PL
Hamilton Casara
Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho

Eduardo Sciarra
3 vagas

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Dimas
Xico Graziano
PP

PSDB
Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Zenaldo Coutinho

Átila Lira
Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Carlos Souza
Pedro Henry
Zé Lima

Francisco Appio
Nelson Meurer
Zonta
PTB

PP
Nilton Baiano
Zonta
1 vaga

Feu Rosa
2 vagas

José Militão
Paes Landim
Pastor Frankembergen

Dr. Francisco Gonçalves
Jovair Arantes
Pastor Reinaldo
PL

PTB
Elaine Costa
Homero Barreto
Milton Cardias

Alex Canziani
2 vagas

Júnior Betão
Miguel de Souza
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

PL
Júnior Betão
Lincoln Portela
Maurício Rabelo

Jorge Pinheiro
Neucimar Fraga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Cezar Silvestri
Beto Albuquerque

Janete Capiberibe
PDT

Geraldo Thadeu

Dr. Rodolfo Pereira

PSB
Luciano Leitoa

Átila Lins
PSB

PPS
Ivan Paixão

Almir Sá
Jaime Martins
Wellington Fagundes

Severiano Alves
PC do B

vaga do PL

João Mendes de Jesus
vaga do PC do B
Sandra Rosado
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT
André Figueiredo
Pompeo de Mattos
PC do B
Alice Portugal
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV
Jovino Cândido
1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE
FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Devanir Ribeiro
Henrique Afonso
Eduardo Valverde
João Grandão
Fernando Ferro
Luciano Zica
Nilson Mourão
Zé Geraldo
Zezéu Ribeiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB
Ann Pontes
Gervásio Oliveira
Asdrubal Bentes
Luiz Bittencourt
Lupércio Ramos
Moacir Micheletto
Marcelino Fraga
2 vagas

Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho

Fernando Gabeira
S.PART.
vaga do PT

João Alfredo
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE
MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Ana Guerra
6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
Telma de Souza
PMDB
Leandro Vilela
Paulo Lima
Marinha Raupp
4 vagas
Vieira Reis
Wilson Santiago
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
PSDB
João Castelo
Julio Semeghini

Lobbe Neto
Márcio Fortes

Narcio Rodrigues
Yeda Crusius
PP

Julio Lopes
Nilton Baiano
Sandes Júnior

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze
1 vaga
PTB

Arnon Bezerra
Neuton Lima
Osmânio Pereira

Dr. Francisco Gonçalves
2 vagas

Jovair Arantes
Marcus Vicente

Josué Bengtson
Sandro Matos

Bloco PL, PSL
vaga do Bloco
Marcelo Guimarães Filho
PFL, PRONA

Reinaldo Betão
2 vagas

Maurício Rabelo

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão

Colbert Martins
PSB

PL
Enio Tatico
Marcos de Jesus
Miguel de Souza

Lincoln Portela
2 vagas

João Mendes de Jesus

Dr. Ribamar Alves

vaga do

Bloco PL, PSL

Luciano Leitoa
PDT
André Figueiredo

PPS
Geraldo Thadeu

Colbert Martins
Daniel Almeida

PSB
Pastor Francisco Olímpio

1 vaga
PDT

Manato

Pompeo de Mattos
PC do B

Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal
PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

1 vaga
Edson Duarte

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO
DESPORTO".
Presidente: Deley (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha
5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga
PMDB
Aníbal Gomes
Nelson Bornier
vaga do PSC
Tadeu Filippelli (Licenciado)
Carlos Willian
Darcísio Perondi
3 vagas
vaga do PV
Deley
Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago
Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda
Chico Sardelli
José Rocha
Claudio Cajado
Ronaldo Caiado
Corauci Sobrinho
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
Onyx Lorenzoni
vaga)
PP
vaga do Bloco PL, PSL
Julio Lopes
João Tota
Ronivon Santiago
Pedro Corrêa
1 vaga
2 vagas
PSDB
Bismarck Maia
Lobbe Neto
Léo Alcântara
Nilson Pinto
Silvio Torres
Professora Raquel Teixeira
PTB
José Militão
Arnaldo Faria de Sá

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

1 vaga
Costa Ferreira
Leonardo Mattos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Gilmar Machado
Dr. Rosinha
Ivo José
5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga
PMDB
Bernardo Ariston
5 vagas
Deley
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles
4 vagas
Chico Sardelli
Claudio Cajado
José Rocha
PSDB
Antonio Cambraia
Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia
Lobbe Neto
Silvio Torres
Nilson Pinto
PP
Enivaldo Ribeiro
João Pizzolatti
Ronivon Santiago
2 vagas
1 vaga
PTB
José Militão
Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes
Josué Bengtson
Marcus Vicente
Sandro Matos
PL
Giacobo
Enio Tatico
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Reinaldo Betão
1 vaga

Edson Duarte

PPS
Geraldo Resende

Cláudio Magrão
PSB
vaga do PL

Dr. Ribamar Alves

1 vaga
S.PART.

vaga do Bloco PFL, PRONA

Edinho Montemor
Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo

João Fontes

João Batista
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

PC do B
Daniel Almeida

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE
SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PL)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas
PMDB
Gastão Vieira
Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Marcelo Castro
Wilson Cignachi
Paulo Afonso
Wilson Santiago
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia
4 vagas
Laura Carneiro
Marcos Abramo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PP
Celso Russomanno
Ricardo Barros
Reginaldo Germano
2 vagas
1 vaga
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Domiciano Cabral
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
1 vaga
PTB
Alex Canziani
Edna Macedo
Pastor Frankembergen
Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues
1 vaga
Bloco PL, PSL
Marcos de Jesus
Lincoln Portela
Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão
1 vaga
1 vaga
PPS
Nelson Proença
Raul Jungmann
PSB
Luciano Leitoa
1 vaga
PDT
André Figueiredo
João Fontes
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PSC
Costa Ferreira
1 vaga
PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO
TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA
APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".
Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Jorge Bittar
Gilmar Machado
José Mentor
Ivo José
Professor Luizinho
Nilson Mourão
Selma Schons
Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro
2 vagas
1 vaga
PMDB
Aníbal Gomes
7 vagas
vaga do PP
Delfim Netto
Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
Onyx Lorenzoni
Marcos Abramo
Robson Tuma
Mussa Demes
Vilmar Rocha
Roberto Brant
1 vaga
PSDB
Eduardo Paes
João Castelo
Gonzaga Mota
3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
PP
Celso Russomanno
Benedito de Lira
Francisco Dornelles
Cleonâncio Fonseca
Romel Anizio
Julio Lopes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Simão Sessim
PTB
Jonival Lucas Junior
Alex Canziani
Marcus Vicente
Paes Landim
Romeu Queiroz
Pedro Fernandes
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PL
Inaldo Leitão
Enio Tatico
Júnior Betão
Heleno Silva
Mário Assad Júnior
Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho
PPS
Átila Lins
Nelson Proença
PSB
vaga do PL
1 vaga
Edinho Montemor
Givaldo Carimbão

PDT
Mário Heringer

Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida

1 vaga

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

PV
Marcelo Ortiz

Jovino Cândido
S.PART.
vaga do PTB

Salvador Zimbaldi
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O
'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Luiz Couto
Fernando Ferro
Neyde Aparecida
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes
Rubens Otoni
3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
PFL
Corauci Sobrinho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Kátia Abreu
Zelinda Novaes
Nice Lobão
(Dep. do PP ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PMDB
João Matos (Licenciado)
Ann Pontes
vaga do PV
Marcelo Castro
Deley
Paulo Afonso
Marinha Raupp
Teté Bezerra
2 vagas
PSDB
Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro
Yeda Crusius
Júlio Redecker
2 vagas
vaga do PFL
Paulo Bauer
Thelma de Oliveira
PP
vaga do PFL
3 vagas
Darci Coelho
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga
PTB
Kelly Moraes
Jonival Lucas Junior
1 vaga
1 vaga
PL
Marcos de Jesus
Almeida de Jesus
1 vaga
Lincoln Portela
PSB
Luiza Erundina
2 vagas
1 vaga
PPS
Ivan Paixão
1 vaga
PDT
Severiano Alves
Enio Bacci
PC do B
Perpétua Almeida
Jamil Murad
PV
Marcelo Ortiz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE
"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).
Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Eduardo Valverde
José Pimentel
Jorge Boeira
Nazareno Fonteles
Vitorassi
Reginaldo Lopes
3 vagas
Selma Schons
Vignatti
PMDB
vaga do PP
Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos
Eliseu Padilha
5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Luiz Carreira
Vilmar Rocha
PP
Francisco Dornelles
Benedito de Lira
Pedro Corrêa
Feu Rosa
1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB
Luiz Carlos Hauly
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas
Julio Semeghini
Walter Barelli
Silvio Torres
PTB
Armando Monteiro
Joaquim Francisco
Arnaldo Faria de Sá
2 vagas
José Militão
Bloco PL, PSL
Ademir Camilo
Enio Tatico
Giacobo
Heleno Silva
Miguel de Souza
Milton Monti
PPS
Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PPS
Renato Casagrande
B. Sá
Jorge Gomes
PDT
Enio Bacci
Álvaro Dias
PC do B
Vanessa Grazziotin
1 vaga
PSC
Costa Ferreira
1 vaga
PV
Vittorio Medioli
Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares
Suplentes
PT
Antônio Carlos Biffi
Maninha
Carlos Abicalil
Sigmaringa Seixas
João Grandão
4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
PMDB
Luiz Bittencourt
Leandro Vilela
Nelson Trad
4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka
Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
Osório Adriano
2 vagas
Ronaldo Caiado
PP
Darci Coelho
Pedro Henry
Leonardo Vilela
Sandes Júnior
Sérgio Caiado
1 vaga
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Ronaldo Dimas
João Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Professora Raquel Teixeira
1 vaga
PTB
Jovair Arantes
3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
Bloco PL, PSL
vaga do PTB
Luciano Castro
Enio Tatico
Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo
vaga do PV
Lincoln Portela
Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga
PPS
Geraldo Resende
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PPS
Barbosa Neto
Júlio Delgado
1 vaga
PDT
Severiano Alves
Mário Heringer
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PSC
Pastor Amarildo
Zequinha Marinho
PV
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga do PSDB
Vittorio Medioli
vaga)
1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
Josias Gomes
José Pimentel
Luiz Alberto
Leonardo Monteiro
Maurício Rands
Luiz Couto
Terezinha Fernandes
Paulo Rubem Santiago
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PFL
André de Paula
(Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira
4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga
PMDB
Jorge Alberto
Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga
Mauro Lopes
Mauro Benevides
Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Zé Gerardo
PSDB
Antonio Cambraia
Átila Lira
Bosco Costa
Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro
João Castelo
João Almeida
1 vaga
PP
Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
vaga do PDT
Ricardo Fiuza
Wagner Lago
Zé Lima
PTB
Armando Monteiro
2 vagas
1 vaga
PL
vaga do PFL
Jaime Martins
José Carlos Araújo
1 vaga
Sandro Mabel
1 vaga
PSB
vaga do PPS
Eduardo Campos
B. Sá
Isaías Silvestre
1 vaga
Maurício Quintella Lessa
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Rogério Teófilo
PDT
Álvaro Dias
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PC do B
Renildo Calheiros
Inácio Arruda
PRONA
Elimar Máximo Damasceno
1 vaga
S.PART.
vaga do PT
João Alfredo
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
Presidente: Átila Lins (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Anselmo
Eduardo Valverde
Carlos Abicalil
Nilson Mourão
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Henrique Afonso
Zico Bronzeado
Paulo Rocha
2 vagas
Terezinha Fernandes
PFL
Kátia Abreu
Clóvis Fecury
vaga do PDT
Pauderney Avelino
Davi Alcolumbre
Vic Pires Franco
Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga)
3 vagas
1 vaga
PMDB
Alceste Almeida
Ann Pontes
vaga do PV
Asdrubal Bentes
Deley
Marinha Raupp
Wladimir Costa
Osvaldo Reis
2 vagas
PSDB
Hamilton Casara
Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
João Castelo
Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho
1 vaga
1 vaga
PP
vaga do PFL
Zé Lima
Darci Coelho
Francisco Garcia
2 vagas
Ronivon Santiago
Suely Campos
PTB
Pastor Frankembergen
Josué Bengtson
Silas Câmara
1 vaga
PL
vaga do PSB
Humberto Michiles
Coronel Alves
Raimundo Santos
Luciano Castro
Maurício Rabelo
PSB
Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe
1 vaga
PPS
Átila Lins
1 vaga
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PC do B
Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin
PV
Sarney Filho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares
Suplentes
PT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
Durval Orlato
Guilherme Menezes
vaga do PSB
Maninha
Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PFL

vaga do PMDB

vaga do PP

Ivan Ranzolin
Luiz Carreira
Vic Pires Franco
Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Alberto Fraga
vaga do PTB
Félix Mendonça
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB
Adelor Vieira
vaga do PSDB
Alexandre Santos
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Custódio Mattos
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
João Campos
Yeda Crusius
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PP
vaga do PFL
vaga do PSDB
Feu Rosa
Darci Coelho
vaga do PFL
Jair Bolsonaro
Reginaldo Germano
José Linhares
Ronivon Santiago
1 vaga
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga
PTB
vaga do PFL
Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha
Dr. Francisco Gonçalves
Ricardo Izar
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Vicente Cascione
1 vaga
PL
Chico da Princesa
Humberto Michiles
Medeiros
Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Wellington Roberto
PSB
vaga do PL
vaga do PDT
João Mendes de Jesus
Carlos Mota
Paulo Baltazar
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PPS
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
PDT
Alceu Collares
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Jandira Feghali
Alice Portugal
PRONA
Enéas
1 vaga
S.PART.
vaga do PT
Luciana Genro
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (S.PART.)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)

3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
Dra. Clair
6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PFL
Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães Neto
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos
Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado)
Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB
Bernardo Ariston
Osmar Serraglio
vaga do PSB
Paulo Lima
Carlos Willian
Marcelino Fraga
3 vagas
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
(Licenciado)
João Campos
Bosco Costa
Vicente Arruda
Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Zenaldo Coutinho
1 vaga
Zulaiê Cobra
PP
vaga do PFL
Celso Russomanno
Darci Coelho
vaga do PTB
Feu Rosa
Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-ackel
Nélio Dias
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra (Licenciado)
vaga do PDT
Wagner Lago
PTB
Luiz Antonio Fleury
Arnaldo Faria de Sá
vaga do PFL
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga
1 vaga
PL
Inaldo Leitão
Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos
Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do
João Paulo Gomes da Silva
vaga do PL
Carlos Mota
PL
Renato Casagrande
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS
Dimas Ramalho
Fernando Coruja
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Pompeo de Mattos
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PRONA
1 vaga
1 vaga
S.PART.
vaga do PT
João Alfredo
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.

Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
César Medeiros
Devanir Ribeiro
Colombo
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Luiz Couto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Delgado
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rubens Otoni
1 vaga
PFL
André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos
Eduardo Sciarra
Marcos Abramo
José Rocha
vaga do PTB
Zelinda Novaes
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB
Cezar Schirmer
Almerinda de Carvalho
José Divino
Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Leandro Vilela
Osmar Serraglio
Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi
Vieira Reis
PSDB
Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira
Nicias Ribeiro
(Licenciado)
vaga do PFL
Bonifácio de Andrada
Paulo Bauer
João Almeida
Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira
Vicente Arruda
1 vaga
PP
Leodegar Tiscoski
Francisco Dornelles
Mário Negromonte
Nélio Dias
Nilton Baiano
Ricardo Barros
PTB
Jackson Barreto
Edna Macedo
vaga do PFL
José Múcio Monteiro
Paes Landim
Philemon Rodrigues
Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PL
Lincoln Portela
Almeida de Jesus
vaga do PFL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga
Mário Assad Júnior
Oliveira Filho
PSB
Alexandre Cardoso
2 vagas
vaga do
João Paulo Gomes da Silva
PL

Luiza Erundina
PPS
Fernando Coruja

Átila Lins
PDT
vaga do PT

Severiano Alves

João Fontes
Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros

Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido

Marcelo Ortiz
S.PART.

João Alfredo
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

vaga do PT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Santana
Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair
Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto
Henrique Afonso
Maurício Rands
Josias Gomes
Orlando Desconsi
Neyde Aparecida
Paulo Rocha
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL
Coriolano Sales
Celcita Pinheiro
Robson Tuma
Gerson Gabrielli
Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PMDB
vaga do PL
Jefferson Campos
Almir Moura
Leonardo Picciani
Leandro Vilela
Marcelo Teixeira
Pastor Pedro Ribeiro
Wladimir Costa
Takayama
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira
Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio
Eduardo Paes
3 vagas
vaga do PFL
Paulo Bauer
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
PP
Francisco Dornelles
Leonardo Vilela
Nelson Meurer
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra (Licenciado)
Vadão Gomes
PTB
Iris Simões
Homero Barreto
vaga do PFL
Joaquim Francisco
Paes Landim
vaga do PMDB
José Chaves
Philemon Rodrigues
José Múcio Monteiro
1 vaga
PL
Miguel de Souza
Heleno Silva
Sandro Mabel
Milton Monti
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Raimundo Santos
PSB
vaga do PDT
Dr. Ribamar Alves
Luciano Leitoa
Isaías Silvestre
2 vagas
PPS
Cláudio Magrão
Raul Jungmann
vaga do PMDB
Maria Helena
PDT
Pompeo de Mattos
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Daniel Almeida
Jamil Murad
PRONA
1 vaga
1 vaga
S.PART.
vaga do PFL
vaga do PT
Babá
João Batista
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Paulo Pimenta
Jorge Bittar
Reginaldo Lopes
José Mentor
Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado)
Vignatti
Paulo Rubem Santiago
Wasny de Roure
Virgílio Guimarães
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro
1 vaga
PFL
Gerson Gabrielli
Aroldo Cedraz
José Carlos Machado
Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda
Eliseu Resende
Mussa Demes
Gervásio Silva
Pauderney Avelino
Júlio Cesar
(Dep. do PSDB ocupa a
Vic Pires Franco
vaga)
PMDB
vaga do PDT
Ann Pontes
André Zacharow
Carlos Eduardo Cadoca
Jorge Alberto
vaga do PP
Paulo Afonso
Delfim Netto
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Marcelo Teixeira
1 vaga
Max Rosenmann
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
vaga do PFL
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Paes
Julio Semeghini
Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius
Narcio Rodrigues
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman (Licenciado)
PP
Francisco Dornelles
Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
PTB
vaga do PMDB
vaga do PSDB
Arnon Bezerra
Armando Monteiro
José Militão
Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PL
vaga do PTB
João Leão
Enio Tatico
Sandro Mabel
Jaime Martins
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PL
Beto Albuquerque
João Paulo Gomes da Silva
Renato Casagrande
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga
PPS
Fernando Coruja
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
vaga do PC do B
vaga do PPS
João Herrmann Neto
Sérgio Miranda
(Dep. do PMDB ocupa a
1 vaga
vaga)
PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanessa Grazziotin
PV
vaga do PT
Edson Duarte
Fernando Gabeira

Leonardo Mattos
PSC
Zequinha Marinho

vaga do PTB

S.PART.
vaga do PL

Edmar Moreira
Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR
MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
6 vagas
6 vagas
PMDB
vaga do Bloco PL, PSL
Gastão Vieira
Almir Moura
João Matos (Licenciado)
Osmar Serraglio
vaga do Bloco PL, PSL
Marinha Raupp
Pedro Irujo
Osvaldo Biolchi
4 vagas
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
vaga do PTB
4 vagas
Alberto Fraga
César Bandeira
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith
PP
Feu Rosa
Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira
Ronivon Santiago
Simão Sessim
Suely Campos
Vanderlei Assis
Wagner Lago
PSDB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra
PTB
Eduardo Seabra
Alex Canziani
Jonival Lucas Junior
Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Paes Landim
ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL
(Dep. do PMDB ocupa a
Milton Monti
vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
vaga)
1 vaga
1 vaga
PPS
Rogério Teófilo
Fernando Coruja
PSB
vaga do Bloco PL, PSL
1 vaga
Carlos Mota
Luciano Leitoa
PDT
Severiano Alves
1 vaga
PC do B
Alice Portugal
Jamil Murad
PSC
Costa Ferreira
1 vaga
PV
Sarney Filho
Marcelo Ortiz
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS

DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PFL
Carlos Melles
PP
Benedito de Lira
PTB
Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E
EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
Dra. Clair
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Luciano Zica
Selma Schons
Luiz Alberto
1 vaga
PMDB
Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Lúcia Braga
Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri
2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP
José Linhares
Érico Ribeiro
Nilton Baiano
Mário Negromonte
Pedro Corrêa
Vadão Gomes
PSDB
Bosco Costa
Thelma de Oliveira
Walter Barelli
1 vaga
PTB
Dr. Francisco
Arnaldo Faria de Sá
Gonçalves
Elaine Costa
Edna Macedo
Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo
Ricardo Rique
Medeiros
Wanderval Santos
PPS
Cláudio Magrão
1 vaga
PSB
Jorge Gomes
1 vaga
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PDT
Alceu Collares
André Figueiredo
PC do B
Jandira Feghali
Vanessa Grazziotin
PSC
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Barbosa
Secretário(a): -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS
SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".
Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares
Suplentes
PT
Dr. Rosinha
Leonardo Monteiro
Henrique Afonso
Zé Geraldo
Neyde Aparecida
2 vagas
Zico Bronzeado
PMDB
vaga do PDT
Max Rosenmann
Gervásio Oliveira
Leandro Vilela
2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
2 vagas
vaga)
1 vaga
PP
Benedito de Lira
Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia
1 vaga
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Thelma de Oliveira
vaga do Bloco PL, PSL
1 vaga
Hamilton Casara
Nilson Pinto
PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson
Pastor Reinaldo
Bloco PL, PSL
Coronel Alves
Badu Picanço
vaga do Bloco PFL,
João Carlos Bacelar
Miguel de Souza
PRONA

Luiz Alberto
Luiz Couto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

José Pimentel
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
PFL
vaga do PDT

(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Davi Alcolumbre
Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia
1 vaga
PMDB

Josias Quintal

Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga

Marcelo Castro
Mauro Lopes
PSDB
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda

Carlos Sampaio
João Campos
1 vaga
PP

Enivaldo Ribeiro
Mário Negromonte

Márcio Reinaldo Moreira
Nélio Dias
PTB

Jonival Lucas Junior
Romeu Queiroz

Arnaldo Faria de Sá
Osmânio Pereira
PL

José Carlos Araújo

vaga do PFL

Marcelo Guimarães Filho

Almeida de Jesus
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

vaga do PFL

Marcos de Jesus
1 vaga
PSB
Dr. Ribamar Alves

Sandra Rosado

vaga do PMDB

1 vaga
PPS
Geraldo Thadeu

Colbert Martins
PDT

1 vaga

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida

1 vaga
PRONA

1 vaga

Elimar Máximo Damasceno

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

S.PART.
vaga do PT

PPS
Maria Helena

Fernando Coruja
PSB

Dr. Ribamar Alves

1 vaga
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Dr. Rodolfo Pereira
PC do B
Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin
PV
Sarney Filho
Edson Duarte
vaga do Bloco PFL,
Fernando Gabeira
PRONA

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS
E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".
Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Guilherme Menezes

João Alfredo
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 6252
FAX: 216-6285

Edmar Moreira

vaga do PL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO
DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Luiz Couto
Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
José Eduardo Cardozo
1 vaga
Zico Bronzeado
PMDB
Gervásio Oliveira
Cabo Júlio
Josias Quintal
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes
2 vagas
Nelson Trad
Bloco PFL, PRONA
vaga do PTB
Abelardo Lupion
Alberto Fraga
Laura Carneiro
Eduardo Sciarra
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni

Robson Tuma
PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

Bosco Costa
vaga do PTB
Zulaiê Cobra
1 vaga
PP

Nilton Baiano
Reginaldo Germano

Francisco Appio
Mário Negromonte
PTB

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
vaga)
PL
Coronel Alves
Medeiros
Neucimar Fraga
Wanderval Santos
PPS
Colbert Martins
1 vaga
PSB
Paulo Baltazar
Gonzaga Patriota
PDT
Pompeo de Mattos
Enio Bacci
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PV
Edson Duarte
Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285
REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS
NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
PMDB
José Divino
PFL
Laura Carneiro
PSB
Alexandre Cardoso
PC do B
Jandira Feghali
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES
FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE
UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães
PFL
José Roberto Arruda
PSDB
Eduardo Barbosa
PTB
Arnaldo Faria de Sá
PSB
Carlos Mota
PPS
Colbert Martins

PDT
Sérgio Miranda
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,
SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.
Coordenador: Orlando Fantazzini (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini
PMDB
Gilberto Nascimento
Jefferson Campos
Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
PP
Celso Russomanno
PSDB
Zulaiê Cobra
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Bloco PL, PSL
Wanderval Santos
PPS
Geraldo Thadeu
PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO
PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.
Titulares
Suplentes
PT
Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
PMDB
Alceste Almeida
PFL
Francisco Rodrigues
PTB
Pastor Frankembergen
PP
Suely Campos
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO
LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO
CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.
Titulares
Suplentes
PT
Maninha

PMDB

Amauri Gasques

Moreira Franco

PPS
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Murilo Zauith
Robério Nunes

Colbert Martins
PSB
Jorge Gomes
PC do B

PSDB

Alice Portugal
Secretário(a): -

Antonio Carlos Pannunzio
PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro
PL
Marcos de Jesus
PDT
João Herrmann Neto
PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA
BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PP
Almerinda de Carvalho
Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral
PSDB
1 vaga
PP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB
1 vaga
PL
Reinaldo Betão
PDT
vaga do PT
André Costa
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS
MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino
PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto
Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga
PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis
PSDB
João Almeida
PTB
Jonival Lucas Junior
Bloco PL, PSL

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS
MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.
Titulares
Suplentes
PT
Assis Miguel do Couto
PMDB
Osmar Serraglio
PFL
Eduardo Sciarra
PSDB
Luiz Carlos Hauly
PP
Nelson Meurer
PTB
Alex Canziani
PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.
Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares
Suplentes
PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia
PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Bloco PL, PSL
Amauri Gasques
PPS
Geraldo Thadeu
PSB
1 vaga
PV
vaga do PMDB
Edson Duarte
Marcelo Ortiz
vaga do Bloco PFL, PRONA
Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS
GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO

ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA
ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde
PFL
Alberto Fraga
PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze
PTB
Nilton Capixaba
PL
Miguel de Souza
PCdoB
Perpétua Almeida
PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO
SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
PMDB
vaga do Bloco PL, PSL
Almir Moura
Gilberto Nascimento
Josias Quintal
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
PP
Reginaldo Germano
PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL
Wanderval Santos
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS
Geraldo Thadeu
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PSB
Alexandre Cardoso
PDT
Mário Heringer
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM
DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS
GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PRP)
Titulares
Suplentes
PT

César Medeiros
Leonardo Monteiro
PMDB
Deley
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier
PP
Julio Lopes
PTB
Sandro Matos
PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho
PRP
Renato Cozzolino
Secretário(a): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes
PFL
vaga do PP
Ivan Ranzolin
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
PP
vaga do PFL
Darci Coelho
Ricardo Fiuza
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione
PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
vaga do PL
Carlos Mota
Luiza Erundina
PPS
Rogério Teófilo
PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO

PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
PMDB
Gastão Vieira
PFL
Paulo Magalhães
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -

EDIÇÃO DE HOJE: 402 PÁGINAS

