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Durante o pronunciamento do Deputado Luiz 
Couto, o Sr. Presidente em exercício dos trabalhos, 
Deputado Jorge Alberto, usou da palavra para anunciar 
a presença de autoridades da Turquia no plenário). . 02151

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Deputados ao plenário para apreciação 
da Ordem do Dia. Determinação de acionamento 
das campainhas. .................................................... 02152

ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Indagação 
à Presidência sobre as razões do corte de árvores 
plantadas em frente ao Anexo IV da Casa. ........... 02152

CARLOS SOUZA (PP – AM) – Protesto con-
tra a definição da pauta de votações no Congresso 
Nacional em função das pressões exercidas por 
órgãos da imprensa. .............................................. 02152

MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) – Encami-
nhamento de denúncia contra o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul ao Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana. ................................. 02152

JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem.) 
– Solicitação à Presidência de adoção de medidas 
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em defesa da imagem do Parlamento brasileiro 
diante de campanha difamatória promovida pela 
imprensa.  .............................................................. 02154

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário para início da 
Ordem do Dia. ....................................................... 02154

ZONTA (PP – SC) – Repúdio às declarações 
do jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo, acer-
ca do período do recesso parlamentar. ................. 02154

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
à indagação anterior do Deputado Zonta acerca do 
corte de árvores em frente ao Anexo IV da Câmara 
dos Deputados.  ..................................................... 02155

ALMEIDA DE JESUS (PL – CE) – Questão 
de ordem sobre o critério utilizado pela Casa para 
repasse de verba aos Deputados a título de ajuda 
de custo pela convocação extraordinária. ............. 02155

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rece-
bimento da questão de ordem para posterior deci-
são. ........................................................................ 02155

HUMBERTO MICHILES (PL – AM) – Generali-
zação de críticas aos Parlamentares pela imprensa. 
Urgente adoção pela Mesa Diretora de medidas em 
defesa da instituição.  ............................................ 02155

BARBOSA NETO (PSB – GO) – Transcurso 
do Dia do Farmacêutico. Inauguração de fábrica 
de amido de mandioca no Município de Jaraguá, 
Estado de Goiás. ................................................... 02155

NELSON BORNIER (PMDB – RJ) – Amplia-
ção dos limites de financiamento relativos ao con-
sórcio imobiliário da Caixa Econômica Federal. .... 02157

NILTON BAIANO (PP – ES) – Regozijo com 
a redução do período do recesso parlamentar e 
com a extinção do vencimentos extras pagos aos 
Parlamentares nos períodos de convocação extra-
ordinária do Congresso Nacional.  ........................ 02158

MAX ROSENMANN (PMDB – PR) – Denúncia 
veiculada pela revista IstoÉ a respeito da adminis-
tração da Usina Hidrelétrica de Itaipu.  .................. 02158

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Inadequação 
do tratamento dispensado pela imprensa ao Poder 
Legislativo.  ............................................................ 02159

FEU ROSA (PP – ES) – Queda do País no 
ranking internacional de competitividade, consoante 
Relatório de Competitividade Global divulgado pelo 
Fórum Econômico Mundial. Avaliação da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo e do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo acerca do 
Indicador do Nível de Atividade. ............................ 02160

JOÃO GRANDÃO (PT – MS) – Resultados 
positivos dos investimentos realizados pelo Governo 
petista em fundos constitucionais. ......................... 02160

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discus-

são, em turno único, da Medida Provisória nº 268, 
de 2005, que abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa 

e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global 
de R$1.498.314.101,00, para os fins que especifica. 
Pendente de Parecer da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. .................... 02164

DRA. CLAIR (PT – PR. Pela ordem) – Deci-
são do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 
Brasília, Distrito Federal, pelo prosseguimento da 
tramitação de ações populares para anulação do 
processo de privatização da Companhia Vale do 
Rio Doce. ............................................................... 02164

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Comuni-
cação ao Plenário sobre a realização de sessão de 
debates vespertina com abertura de novo painel. . 02165

NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela or-
dem) – Acerto na redução do período do recesso 
Parlamentar e da proibição da remuneração extra 
aos Parlamentares nos períodos de convocação 
extraordinária do Congresso Nacional. Apoio à apro-
vação das propostas de criação do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação e 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. .... 02165

Usou da palavra para proferir parecer à me-
dida provisória e às emendas a ela apresentadas, 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização, o Sr. Deputado GASTÃO VIEIRA 
(PMDB – MA). ........................................................ 02165

Usaram da palavra para discussão os Srs. 
Deputados RICARDO BARROS (PP – PR), FER-
NANDO GABEIRA (PV – RJ), LUIZ CARLOS HAULY 
(PSDB – PR). ......................................................... 02173

LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como Líder) 
– Adoção pelo PSOL de medidas contra o paga-
mento da segunda parcela da convocação extra-
ordinária do Congresso Nacional. ......................... 02175

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ) – Questão de 
ordem sobre a realização de estudo jurídico acerca 
dos efeitos retroativos da aprovação do projeto de 
decreto legislativo referente à extinção do paga-
mento de subsídios extras aos Parlamentares. ..... 02175

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Acolhi-
mento da questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Miro Teixeira. .................................................. 02176

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ – Pela ordem) 
– Apoio à suspensão do pagamento da segunda 
parcela da convocação extraordinária do Congresso 
Nacional. ................................................................ 02176

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agradeci-
mento aos integrantes do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Casa pela sugestão de realização de 
consulta jurídica sobre a legalidade do pagamento 
da segunda parcela da convocação extraordinária. 02176

FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem) 
– Conveniência de devolução do pagamento da 
primeira parcela da convocação extraordinária. .... 02176

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aspec-
tos políticos da decisão acerca do pagamento da 
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atual convocação extraordinária do Congresso Na-
cional. .................................................................... 02177

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados JOSÉ PIMENTEL (PT – CE), 
FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA), MARCON-
DES GADELHA (PSB – PB), ALBERTO GOLDMAN 
(PSDB – SP), JOÃO ALFREDO (PSOL – CE). ..... 02177

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso ao 
Plenário sobre a abertura de novo painel eletrônico 
na sessão ordinária convocada para hoje, às 14h. 02179

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento da votação da Medida Provi-
sória nº 268, de 2005. ............................................ 02179

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA). .................. 02179

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados POMPEO DE MATTOS 
(PDT, RS), JOSÉ PIMENTEL (PT – CE). .............. 02180

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aprovação do 
requerimento. Encerramento da discussão.  ......... 02181

Votação do parecer do Relator quanto ao 
atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência. ............................................ 02181

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PSOL, 
SP), MAURÍCIO RANDS (PT – PE), FERNANDO 
CORUJA (PPS – SC). ............................................ 02181

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIANA 
GENRO (PSOL – RS), MARCELO ORTIZ (PV – SP), 
FERNANDO CORUJA (PPS – SC), RENILDO CA-
LHEIROS (PCdoB – PE), MARCONDES GADELHA 
(PSB – PB), LINCOLN PORTELA (PL – MG), NEL-
SON MARQUEZELLI (PTB – SP), PROFESSOR 
IRAPUAN TEIXEIRA (PP – SP), ALBERTO GOLD-
MAN (PSDB – SP), MORONI TORGAN (PFL – CE), 
JORGE ALBERTO (PMDB, SE), HENRIQUE FON-
TANA (PT – RS), SEVERIANO ALVES (PDT – BA), 
ENÉAS (PRONA – SP), FERNANDO DE FABINHO 
(PFL – BA), ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP). ....... 02183

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Prorrogação 
da sessão até as 14h04min. .................................. 02187

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aprovação do 
parecer do Relator. ................................................ 02187

ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP) – Pedido 
de verificação de votação. ..................................... 02187

HENRIQUE FONTANA (PT – RS) – Pedido 
de verificação de votação. ..................................... 02187

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deferimento 
do pedido de verificação de votação.  ................... 02187

Usou da palavra pela ordem, para justificativa 
de voto, o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO (PT 
– BA)  ..................................................................... 02187

SARNEY FILHO (PV – MA. Como Líder.) 
– Posicionamento do PV acerca do envio de tropas 
brasileiras ao Haiti. ................................................ 02187

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados SARNEY FILHO (PV – MA), RICARDO IZAR 
(PTB – SP), FERNANDO CORUJA (PPS – SC), 
ROBSON TUMA (PFL – SP). ................................ 02188

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada LAURA CARNEIRO (PFL 
– RJ) . .................................................................... 02189

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RICARDO BARROS (PP – PR). ............................ 02189

SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Como Líder.) 
– Solicitação à Presidência de adoção de medidas 
diante de realização de campanha pela imprensa 
contra a imagem da Casa. ..................................... 02189

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Como 
Líder.) – Acerto da criação da CPI das Privatiza-
ções. Pedido à Presidência para ampliação das 
investigações da Comissão até o ano de 2006. .... 02189

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 02190

Aprovação do parecer do Relator quanto ao 
atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência. ............................................ 02190

Votação e aprovação do parecer do Relator 
quanto ao não-atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência. ...................... 02194

Votação e rejeição das emendas de nººs 1 a 
23, 27 a 65, 71 a 90, 96, 107, 109 e 110, apresen-
tadas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, com parecer contrário, 
ressalvado os destaque. ........................................ 02195

Não submissão a votos das Emendas de nºs 
24 a 26, 67 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108, por inad-
missibilidade. ......................................................... 02222

Votação e aprovação da Medida Provisória 
nº 268, de 2005, ressalvado o destaque. .............. 02223

Requerimento de destaque para votação em 
separado de créditos destinados ao Ministério da 
Defesa. .................................................................. 02257

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA). .................. 02257

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES (PMDB 
– MG), LINO ROSSI (PP – MT), DRA. CLAIR (PT 
– PR), AIRTON ROVEDA (PPS – PR), SOCORRO 
GOMES (PCdoB – PA), TEREZINHA FERNANDES 
(PT – MA), MARCUS VICENTE (PTB – ES). ........ 02257

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIANA 
GENRO (PSOL, RS), MARCELO ORTIZ (PV, SP), 
ROBERTO FREIRE (PPS – PE), MARCONDES 
GADELHA (PSB – PB). ......................................... 02257

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ROBERTO FREIRE (PPS – PE). ........................... 02258

Usou da palavra pela ordem, para orienta-
ção da respectiva bancada e registro de voto, o Sr. 
Deputado NEUCIMAR FRAGA (PL – ES). ............ 02258



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02111 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOVAIR 
ARANTES (PTB – GO), ANTONIO CARLOS PAN-
NUNZIO (PSDB – SP).  ......................................... 02258

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LEONARDO MONTEI-
RO (PT – MG), MANINHA (PSOL – DF). .............. 02258

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOVAIR ARANTES (PTB – GO). ........................... 02259

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP), JOVAIR 
ARANTES (PTB – GO), NEUCIMAR FRAGA (PL, 
ES), ROBERTO FREIRE (PPS – PE), MARCELO 
ORTIZ (PV – SP), LUCIANA GENRO (PSOL – RS), 
JAIR BOLSONARO (PP – RJ) .............................. 02259

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCELO ORTIZ (PV – SP). ............................... 02259

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF. Pela 
ordem.) – Justificativa da ausência do orador em 
plenário. Orientação da respectiva bancada. ........ 02260

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOAQUIM FRANCISCO (PFL 
– PE). ..................................................................... 02260

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JORGE AL-
BERTO (PMDB – SE), FERNANDO FERRO (PT 
– PE). ..................................................................... 02260

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOÃO ALFREDO (PSOL – CE). 02260

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ). ............. 02260

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP) – Questão de ordem sobre a necessidade de 
retirada de expressão anti-regimental constante no 
pronunciamento do Deputado Fernando Ferro. ..... 02260

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
FERNANDO FERRO (PT – PE). ........................... 02261

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Determinação 
ao Departamento de Taquigrafia de substituição do 
termo “ignorante” por “desinformado” no discurso do 
Deputado Fernando Ferro. .................................... 02261

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PSOL – PA), 
CORIOLANO SALES (PFL – BA). ......................... 02261

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Manutenção 
do dispositivo destacado.  ...................................... 02261

Votação e aprovação da redação final. ........ 02261
Encaminhamento da matéria ao Senado 

Federal. ............................................................. 02287
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT – RJ), 
LUCIANO LEITOA (PSB – MA), CELSO RUSSO-
MANNO (PP – SP), CARLITO MERSS (PT – SC), 
CARLOS MELLES (PF – MG), MAX ROSENMANN 
(PMDB – PR). ........................................................ 02287

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP). .................... 02287

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Discussão, 
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.760-A, de 2005, que aprova o texto do Acordo 
de Santa Cruz de La Sierra Constitutivo da Secre-
taria-Geral Ibero-Americana, assinado pelo Brasil, 
em 12 de julho de 2004. ........................................ 02287

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. 
Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG). ..... 02287

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado CARLOS BATATA (PFL – PE). 02288

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 02288

Votação e aprovação do projeto e da redação 
final. ....................................................................... 02288

Encaminhamento da matéria ao Senado 
Federal.  ................................................................ 02288

Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.737-A, de 2005, que aprova o texto da Conven-
ção entre os Governos da República Federativa do 
Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, destinada 
a evitar a dupla tributação. ..................................... 02288

Encerramento da discussão. ........................ 02288
Aprovação do projeto e da redação final. .... 02289
Encaminhamento da matéria ao Senado 

Federal.  ............................................................ 02289
Usou da palavra pela ordem, para registro 

de voto, o Sr. Deputado SANDRO MATOS (PTB 
– RJ). ..................................................................... 02289

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 536-B, de 1997, que modifica o art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. . 02289

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado HAMILTON CASARA (PSDB 
– RO).  ................................................................... 02289

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação de 
requerimento de retirada do projeto de pauta. ...... 02289

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
HENRIQUE FONTANA (PT – RS). ........................ 02290

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado LEONARDO PICCIANI 
(PMDB – RJ). ......................................................... 02290

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada a Sra. Deputada LAURA CARNEIRO 
(PFL – RJ) . ........................................................... 02290

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 02290

FERNANDO CORUJA (PPS, SC) – Questão 
de ordem sobre a prorrogação da sessão.  ........... 02290

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Resposta ao 
Deputado Fernando Coruja. .................................. 02290

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA). .. 02291
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da sessão em face do esgotamento do prazo regi-
mental. ................................................................... 02291

VI – Encerramento
2 – ATA DA 8ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 5ª SESSÃO LE-
GISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 52ª LEGIS-
LATURA, EM 19 DE JANEIRO DE 2006

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 19-1-06
VIEIRA REIS (PMR – RJ – Pela ordem.) – Re-

gistro de voto proferido na sessão anterior. ........... 02295
JOSÉ CHAVES (PTB – PE. Pela ordem.) 

– Registro de voto proferido na sessão anterior. ... 02295
OSVALDO REIS (PMDB– TO. Pela ordem.) 

– Registro de voto proferido na sessão anterior. ... 02296
WELLINTON FAGUNDES (PL – MT. Pela or-

dem.) – Registro de voto proferido na sessão ante-
rior. ......................................................................... 02296

IV – Pequeno Expediente
JOÃO ALFREDO (PSOL – CE) – Risco de 

paralisação do Programa Antártico Brasileiro por 
falta de recursos. ................................................... 02296

VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem) – Con-
gratulação à Presidência pelos esclarecimentos pres-
tados sobre a convocação extraordinária do Congres-
so Nacional. Repúdio às declarações do repórter Ale-
xandre Garcia sobre a atuação dos Parlamentares. 02297

CARLOS MELLES (PFL – MG. Pela ordem) 
– Esclarecimentos prestados à sociedade pelo 
Deputado Inocêncio Oliveira sobre a convocação 
extraordinária do Congresso Nacional. Transcurso 
do aniversário de criação da Fundação Educativa 
TV Sudoeste. ......................................................... 02297

LINCOLN PORTELA (PL – MG) – Trajetória 
política e pessoal do ex-Presidente Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, retratada em minissérie da 
Rede Globo de Televisão. ...................................... 02297

LUCIANA GENRO (PSOL – RS) – Urgência 
na apreciação do Projeto de Lei nº 3.462, de 2000, 
sobre a concessão de anistia a trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ........ 02298

WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Imperiosi-
dade do cumprimento, pelo Governo Federal, de 
acordos celebrados com categorias de servidores 
públicos federais. Acerto da extinção do pagamento 
de remuneração extra aos Parlamentares nas con-
vocações extraordinárias do Congresso Nacional. 02298

FRANCISCO APPIO (PP – RS) – Lançamen-
to do 26º Rodeio Crioulo Internacional em Brasília, 
Distrito Federal. Homenagem ao Governador do Rio 
Grande do Sul, Germano Rigotto, durante abertu-
ra da colheita da maçã no Município de Vacaria. 
Isenção do ICMS sobre a maçã decretada pelo 

Governador. Manifestação de pesar pela morte do 
empresário gaúcho Luiz Eduardo Schio. ............... 02299

DR . HELENO (PSC – RJ) – Necessidade de 
mapeamento, pelo Governo Federal, das contamina-
ções de hepatite viral no País. Empenho do Prefeito 
Washington Reis, do Município de Duque de Caxias, 
Estado do Rio de Janeiro, na realização de obras de 
pavimentação asfáltica e de saneamento básico.  .. 02299

REINALDO BETÃO (PL – RJ) – Imperiosida-
de da reabertura de agência do INSS no Distrito de 
Piabetá, no Município de Magé, Estado do Rio de 
Janeiro. Encaminhamento de pedido de informações 
ao Tribunal de Contas da União e ao Ministérios da 
Previdência e Assistência Social sobre os gastos com 
a reforma da agência. Elogio à atuação do Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, no tocante às 
obras de recuperação das rodovias federais. .......... 02300

BABÁ (PSOL – PA) – Conveniência da apro-
vação de projeto de decreto legislativo sobre a re-
tirada das tropas brasileiras do Haiti. .................... 02301

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Im-
portância do debate em torno da antecipação do 
pagamento da dívida do Governo brasileiro com 
o Fundo Monetário Internacional. Insubordinação 
da companhia hidrelétrica Itaipu Binacional às leis 
brasileiras e paraguaias. ........................................ 02301

LEONARDO MONTEIRO (PT – MG) – Posse 
do Engenheiro Mauro Barbosa no cargo de Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes. Elogio ao Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento, pelas obras de recuperação as 
rodovias federais no Estado de Minas Gerais.  ..... 02301

CORIOLANO SALES (PFL – BA) – Inaugu-
ração, pelo Governador do Estado da Bahia, Paulo 
Souto, da primeira etapa do Programa Viver Melhor 
no Município de Vitória da Conquista. ................... 02301

JOÃO GRANDÃO (PT – MS) – Crise no setor 
pecuário de Municípios do sul do Estado de Mato 
Grosso do Sul, provocada pelo surgimento de foco 
de febre aftosa no rebanho bovino. ....................... 02301

GUILHERME MENEZES (PT – BA) – Pro-
testo contra o cancelamento da implementação do 
Programa Luz para Todos na região do Município 
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. ............ 02302

LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Visita do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva ao Município de Quei-
mados, Estado do Rio de Janeiro, para anúncio da 
realização das obras de conclusão do hospital mu-
nicipal. Importância da participação do Exército na 
garantia do bom funcionamento da democracia. ... 02302

EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Registro de voto 
proferido na sessão anterior. Transcurso do 49º aniver-
sário de emancipação político-administrativa do Muni-
cípio de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina. ........ 02302

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Transcurso 
do 36º aniversário de criação da Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais, vinculada ao Ministério 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02113 

de Minas e Energia. Defesa da implantação do plano 
de cargos e salários dos servidores da instituição. 
Retomada, pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 
da geração sistemática de conhecimento geológico 
brasileiro com o Programa Geologia do Brasil. ....... 02303

ALEX CANZIANI (PTB – PR) – Implantação 
do Programa Consórcio Social da Juventude no 
Município de Londrina, Estado do Paraná. ............ 02304

PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem.) 
– Registro de voto proferido na sessão anterior. ... 02305

ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem) 
– Registro de voto proferido na sessão anterior. ... 02305

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR.) 
– Insuficiência dos recursos repassados ao Esta-
do de Roraima para a recuperação de estradas. 
Solicitação à Presidência de inclusão na pauta do 
projeto de lei sobre a criação do Colégio Militar nos 
Estados de Roraima e do Acre. ............................. 02305

PAULO GOUVÊA (PL – RS. Pela ordem) – Re-
gistro de voto proferido na sessão anterior. ........... 02305

PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Como Lí-
der.) – Tentativa de militantes do PT de desmorali-
zação de Parlamentares da Câmara dos Deputados. 
Imperiosidade da assunção da defesa da imagem 
dos Deputados pela Presidência da Casa. ............ 02305

ALCEU COLLARES (PDT – RS. Pela ordem) 
– Registro de voto proferido na sessão anterior. ... 02306

PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE) 
– Inauguração do complexo de produção e geração 
de imagens da Rede Boas Novas. ........................ 02306

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ. 
Pela ordem.) – Importância da discussão e vota-
ção da proposta de emenda à Constituição sobre 
a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação.  .................................. 02307

AFONSO HAMM (PP – RS) – Contribuição 
do orador com mudanças na conduta, postura e 
atuação política dos Parlamentares. Visita do Pre-
sidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, 
Hainsi Gralow, ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.  .................................................. 02307

SILAS CÂMARA (PTB – AM) – Atendimento, 
pelo Ministério dos Transportes, de indicação do 
orador para construção de porto no Município de 
Humaitá, Estado do Amazonas.  ........................... 02307

FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA) – Rele-
vância da pauta de votações da convocação extraor-
dinária. Reivindicação ao Ministério dos Transportes 
de recuperação de trecho de rodovia federal entre 
os Municípios de Tanquinho e Riachão do Jacuípe, 
Estado da Bahia.  .................................................. 02307

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) – De-
fesa da aprovação do Projeto de Lei nº 6.672, de 
2002, sobre a criação do rastreamento da produ-
ção e do consumo de medicamentos por meio de 
controle eletrônico. ................................................ 02307

MAX ROSENMANN (PMDB – PR) – Imperio-
sidade da aplicação de sanções a entidades falto-
sas convocadas pelas CPIs na Casa. Altos índices 
de aprovação popular do Governador Roberto Re-
quião, do Estado do Paraná, conforme pesquisa de 
opinião pública realizada pelo Instituto Databrain. 02308

ZÉ LIMA (PP – PA) – Registro de voto profe-
rido na sessão anterior. Críticas à política econô-
mica e às obras emergenciais de recuperação de 
rodovias do Governo Federal. Posicionamento sobre 
a divisão do recesso parlamentar em 2 períodos. 
Defesa da redução do número de Parlamentares 
em todas as esferas do Poder Legislativo. Neces-
sidade de preservação da independência entre os 
Poderes Legislativo e Executivo. ........................... 02308

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC) – Des-
caso governamental com a morte de crianças indí-
genas no Estado do Tocantins. Assassinato de Nel-
son Vosniak, Presidente do PCdoB do Município de 
Reserva, Estado do Paraná. Nota do partido sobre 
o acontecimento. Importância do projeto de criação 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais em Educação – FUNDEB. ............................. 02310

JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE) – 
Transcurso do 80º aniversário natalício do ex-Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe Francisco Modesto dos Passos. ............... 02312

GIACOBO (PL – PR. Pela ordem.) – Registro 
de voto proferido na sessão anterior. .................... 02313

MARIA DO CARMO LARA (PT – MG) – Ex-
pectativa de votação da Lei do Saneamento duran-
te o ano de 2006. Eleição do engenheiro Marcos 
Túlio para a Presidência do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Extinção 
do pagamento extra aos Parlamentares durante a 
convocação extraordinária. Considerações sobre 
a proposta de redução do recesso parlamentar. 
Importância da votação da proposta de emenda à 
Constituição sobre a criação do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. Repú-
dio às declarações do Deputado Paulo Magalhães 
sobre o PT. ............................................................. 02313

DR . RIBAMAR ALVES (PSB – MA) – Impor-
tância da votação da proposta de emenda à Consti-
tuição sobre a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. .................................................... 02314

LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS) – Desmo-
ralização da imagem pública do Congresso Nacional 
pela imprensa brasileira.  ....................................... 02315

MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE) – Con-
veniência da aprovação do Projeto de Lei nº 6.846, 
de 2002, sobre a regulamentação das profissões 
de cabeleireiro, barbeiro, manicuro e pedicuro. ..... 02316



02114 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

HELENO SILVA (PL – SE) – Expectativa de 
votação, pelo Senado Federal, de proposição sobre 
o endividamento agrícola dos produtores rurais da 
Região Nordeste. ................................................... 02316

IVO JOSÉ (PT – MG. Pela ordem.) – Registro 
de voto proferido na sessão anterior. Congratulações 
ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, e ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela expansão 
das escolas técnicas no País. ................................ 02316

ANDRÉ COSTA (PDT – RJ) – Inexistência 
de planejamentos governamentais a longo prazo 
no País. Desmoralização da imagem pública do 
Congresso Nacional pela imprensa brasileira.  ..... 02317

JOÃO MAGNO (PT – MG) – Congratulações 
aos trabalhadores anistiados das antigas empresas 
estatais brasileiras, em especial aos da Companhia 
Vale do Rio Doce do Município de Itabira, Estado de 
Minas Gerais. Informações equivocadas divulgadas 
pela imprensa sobre a convocação extraordinária 
do Congresso Nacional. ........................................ 02318

DR . ROSINHA (PT – PR) – Apoio dos Parla-
mentares do PT à aprovação da proposta de emenda 
à Constituição sobre contratação pela administração 
pública de agentes comunitários de saúde através 
do processo seletivo público. ................................. 02319

ZICO BRONZEADO (PT – AC) – Acordos in-
ternacionais aprovados pela Casa sobre a dispensa 
do uso de passaporte por bolivianos e peruanos 
em visita ao País. Visita do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ao Município de Assis Brasil, Estado 
do Acre, para a inauguração de ponte de ligação 
com o Peru. Extinção do pagamento da remune-
ração extra aos Parlamentares pela convocação 
extraordinária do Congresso Nacional e redução 
do recesso parlamentar. ........................................ 02319

NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela ordem.) 
– Registro de voto proferido na sessão anterior.  .. 02320

LUIZ COUTO (PT – PB) – Visita do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado da Paraíba para 
a apresentação de ações governamentais desen-
volvidas no Estado e na Região Nordeste. ............ 02320

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE) – Poten-
cial do semi-árido do Estado de Pernambuco para 
o desenvolvimento da cotonicultura. ...................... 02321

CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB – PE) 
– Participação do orador em missão oficial à Re-
pública Popular da China. Considerações sobre o 
desenvolvimento econômico do país. .................... 02322

NATAN DONADON (PMDB – RO) – Satisfa-
ção com a liberação de recursos pelo Governo Fe-
deral para recuperação da BR-174 em Rondônia. 
Importância da rodovia para o desenvolvimento 
econômico do Estado.  .......................................... 02323

ALMIR SÁ (PL – RR) – Benefícios concedi-
dos pelo Governo do Estado de Roraima à Polícia 
Militar e ao Corpo de Bombeiros. Apoio às reivin-

dicações dos servidores das Polícias Militar e Civil 
dos ex-Territórios Federais. ................................... 02324

LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO) – Altos 
índices de concentração de renda no Brasil, segun-
do relatório do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Lucros exorbitantes auferidos pelos 
bancos brasileiros. Críticas à política social implemen-
tada pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. ............ 02324

SANDRO MABEL (PL – GO) – Manifestação 
de pesar pelo falecimento do Vereador Francisco de 
Paula Neto, do Município de Bela Vista de Goiás, 
Estado de Goiás.  .................................................. 02325

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS) – Trans-
ferência, pelo IBAMA, da gestão integral dos recur-
sos florestais no Estado de Mato Grosso do Sul à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Necessida-
de de conclusão do zoneamento agroecológico no 
Estado. ................................................................... 02325

V – Grande Expediente
NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Pela ordem.) 

– Manifestação de pesar pelo falecimento do Depu-
tado Estadual Edson Vargas, da Assembléia Legis-
lativa do Espírito Santo.  ........................................ 02326

JOSÉ LINHARES (PP – CE) – Abordagem so-
bre o tema da Campanha da Fraternidade de 2006, 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Fra-
ternidade e Pessoas com Deficiência, com o lema: 
Levanta-te, vem para o meio! Dívida da sociedade 
e do Estado com os portadores de deficiência. De-
fesa da aprovação do Estatuto do Deficiente.  ...... 02326

DR . ROSINHA (PT – PR. Como Líder.) – De-
fesa de proposição sobre criação de código de ética 
para a imprensa enviada à Casa pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Falsas informações divul-
gadas pela revista IstoÉ na reportagem Itaipu – 2 
bilhões de dólares “não contabilizados”. ............... 02330

JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Como Líder.) 
– Repúdio aos ataques da imprensa contra a ima-
gem do Congresso Nacional. Críticas à devolução 
dos subsídios recebidos por Parlamentares pela 
convocação extraordinária. Trabalho da Consulto-
ra Legislativa da Câmara dos Deputados, Kátia de 
Carvalho, sobre o recesso parlamentar em outros 
países. Esclarecimentos sobre a atividade parla-
mentar. ................................................................... 02331

MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem.) 
– Autoritarismo do Governo dos Estados Unidos 
da América no posicionamento contra as relações 
comerciais entre a EMBRAER e o Governo da Ve-
nezuela. Necessidade de intervenção do Governo 
brasileiro no caso. .................................................. 02333

PRESIDENTE (Natan Donadon) – Saudações 
aos visitantes presentes nas galerias do plenário. 02334

PAES LANDIM (PTB – PI. Como Líder. Discur-
so retirado pelo orador para revisão.) – Inconformis-
mo com a aposentadoria compulsória do Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Vello-



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02115 

so, pelo transcurso do seu 70º aniversário natalí-
cio. Necessidade de elevação da idade limite para 
aposentadoria no serviço público para 75 anos.  .. 02334

BISMARCK MAIA (PSDB – CE. Pela ordem) 
– Manifestação de pesar pelo falecimento do oftal-
mologista cearense Sílvio Leal.  ............................ 02334

JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Como Líder) 
– Manifestação de pesar pelo falecimento do oftal-
mologista cearense Sílvio Leal. Encaminhamento 
de representação ao Presidente Aldo Rebelo para 
sustação do pagamento da segunda parcela do 
subsídio parlamentar pela convocação extraordi-
nária. Recusa do recebimento do pagamento pelos 
Parlamentares do PSOL. Congratulações ao Pro-
curador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Ma-
noel Lima Soares, pelo cumprimento de resolução 
do Conselho Nacional do Ministério Público sobre 
demissão de parentes de procuradores ocupantes 
de cargos comissionados.  .................................... 02334

JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP) – Consi-
derações acerca da proposta de emenda à Consti-
tuição sobre a criação do Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação. ......................................................... 02335

LINCOLN PORTELA (PL – MG. Como Líder.) 
– Congratulação ao Ministro dos Transportes, Al-
fredo Nascimento, pela recuperação emergencial 
de rodovias federais. Relevância da ação governa-
mental para redução de acidentes de trânsito em 
rodovias.  ............................................................... 02337

GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Protesto 
contra o uso do horário do Grande Expediente para 
comunicações de Liderança. Apoio à proposta de 
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais 
de Educação. Análise de ações do Governo Federal 
na área de educação, especialmente a expansão 
dos Centros Federais de Educação Tecnológica e 
do Programa Universidade para Todos. Atuação do 
orador como Secretário de Educação do Estado do 
Maranhão no Governo Roseana Sarney.  ............. 02338

MARCONDES GADELHA (PSB – PB. Como 
Líder.) – Acerto da aprovação da proposta de redu-
ção do período de recesso parlamentar. Conduta 
parcial e ideológica da mídia na cobertura dos tra-
balhos do Congresso Nacional.  ............................ 02343

ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela or-
dem.) – Manifestação de pesar pelo falecimento do 
Deputado Estadual Edson Vargas, da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo.  ............................... 02343

PRESIDENTE (Natan Donadon) – Associa-
ção da Presidência à Deputada Rose de Freitas na 
manifestação de pesar pelo falecimento de Parla-
mentar capixaba.  .................................................. 02344

SOCORRO GOMES (PCdoB – PA) – Críticas 
ao processo de desestatização implementado durante 
o Governo Fernando Henrique Cardoso. Comentá-
rios acerca de decisão judicial sobre o processo de 

privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sus-
peita de irregularidades no leilão da empresa. ........ 02344

ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela ordem.) 
– Críticas a norma técnica editada pelo INPS sobre 
data programada para alta de trabalhadores em li-
cença-médica. ....................................................... 02348

REMI TRINTA (PL – MA. Pela ordem.) – Re-
gozijo com a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 7, sobre agentes comunitários de 
saúde. .................................................................... 02349

PRESIDENTE (Natan Donadon) – Ato da 
Presidência sobre a criação de Comissão Especial 
destinada à apreciação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333, de 2004, sobre o limite de des-
pesas e a composição das Câmaras Municipais. .. 02349

INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Como Líder.) 
– Regozijo com a eleição do novo Presidente do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do 
Estado do Ceará, Antônio Salvador Rocha. .......... 02349

ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem.) – As-
sinatura de convênios pelo Ministro dos Transportes 
Alfredo Nascimento para recuperação e construção 
de portos em Municípios do Estado do Amazonas. 
Necessidade de ampliação do programa de me-
lhora da infra-estrutura portuária e rodoviária no 
Estado.  .................................................................. 02350

ALBERTO FRAGA (PF – DF) – Desmorali-
zação da imagem da Câmara dos Deputados pela 
imprensa brasileira. Falta de fiscalização e controle 
sobre entidades fechadas de previdência privada 
sob patrocínio da administração pública. Questio-
namento ao Tribunal de Contas da União sobre 
competência para fiscalização das entidades.  ..... 02351

Apresentação de proposições: FRANCISCO 
TURRA, NELSON BORNIER, CARLOS SANTANA, 
EDISON ANDRINO, JOÃO GRANDÃO, LEONARDO 
PICCIANI, MARIA LÚCIA CARDOSO, LAURA CAR-
NEIRO, MAX ROSENMANN, VICENTINHO, JOSÉ 
CARLOS ALELUIA, CARLOS SOUZA, ALBERTO 
FRAGA, ANTONIO CARLOS MENDES THAME, 
WALTER PINHEIRO, LUIZ CARLOS HAULY. ........ 02355

VI – Ordem do Dia
(Trabalho de Comissões.) ............................ 02356
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 

– SP. Como Líder.) – Falta de transparência do 
Governo Federal na divulgação de dados sobre 
execução orçamentária. Necessidade de criação 
de salvaguardas para proteção de bens públicos. 
Inconveniência do plano emergencial de recupera-
ção das rodovias federais.  .................................... 02356

JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem) 
– Conveniência da extinção do pagamento de sub-
sídio parlamentar pela convocação extraordinária 
e da redução do recesso parlamentar. Defesa da 
proposta de emenda à Constituição sobre regu-
larização da função dos agentes comunitários 
de saúde. Realização de reunião de entidades 



02116 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

da sociedade civil do Estado de Pernambuco em 
prol da implementação de política de segurança 
no Estado.  .......................................................... 02357

EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.) – 
Realização do seminário Geração Térmica Carvão 
Mineral: Uma Visão Mundial pelas Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A – ELETROBRÁS. .......................... 02358

DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela or-
dem. Discurso retirado pelo orador para revisão.) 
– Transcurso do 145º aniversário de fundação da 
Caixa Econômica Federal. Posicionamento contrário 
à proposta de privatização da instituição financeira. 
Conveniência da aprovação do Projeto de Lei nº 
3.462, de 2000, sobre a anistia de trabalhadores 
demitidos da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos. ................................................................. 02359

TELMA DE SOUZA (PT – SP. Pela ordem 
– Conveniência da aprovação da proposta de emen-
da à Constituição sobre a criação do Fundo de De-
senvolvimento e Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
Instalação do escritório de gás e petróleo da Bacia 
de Santos. Artigo Coliseu e o Resgate da História, 
sobre a reinauguração do Teatro Coliseu no Muni-
cípio de Santos, Estado de São Paulo. ................. 02359

CARLOS ABICALIL (PT– MT. Pela ordem.) 
– Conveniência da extinção do pagamento de sub-
sídios parlamentares pelas convocações extraor-
dinárias do Congresso Nacional. Aprovação, em 
primeiro turno, da proposta de emenda à Cons-
tituição sobre a regulamentação da atividade de 
agente comunitário de saúde. Transcurso do 145º 
aniversário de criação da Caixa Econômica Federal. 
Transparência do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 
Deturpação de entrevistas concedidas pelo orador 
à revista Veja. Representação junto à Procurado-
ria da Casa para tomada de providências sobre o 
caso. Apoio à proposta de emenda à Constituição 
de criação do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação.  .................................. 02361

LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. Dis-
curso retirado pelo orador para revisão.) – Razões do 
orador para aceitação da primeira parcela da remu-
neração extra paga pela convocação extraordinária. 
Ataque de radialista baiano à decisão do Parlamentar, 
sem concessão de direito de resposta.  .................. 02367

ALMEIDA DE JESUS (PL – CE. Pela ordem.) 
– Protesto contra a interferência da imprensa no 
andamento dos trabalhos da Casa. Indagação à 
Presidência sobre a destinação de recursos prove-
nientes da doação do pagamento extra da convoca-
ção extraordinária. Liberação de recursos orçamen-
tários para o Vale do Jaguaribe, Estado do Ceará. 
Recuperação de rodovias no Estado. Construção 
do Açude Figueiredo, no Município de Alto Santo. 

Saudação ao novo Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, Mauro 
Barbosa.  ............................................................... 02367

WAGNER LAGO (PDT – MA. Pela ordem. 
Discurso retirado pelo orador para revisão.) – 
Acerto da redução da taxa básica de juros pelo 
Comitê de Política Monetária do Banco Central. 
Campanha de desmoralização do Poder Legis-
lativo empreendida pela imprensa nacional. Ma-
nipulação do Conselho de Comunicação Social 
do Estado do Maranhão pelo grupo oligárquico 
liderado pelo Senador José Sarney. Empenho da 
Frente de Libertação do Maranhão na melhoria 
dos indicadores sociais do Estado. Necessidade 
de alteração regimental das fases das sessões 
plenárias para aperfeiçoamento das deliberações 
na Câmara dos Deputados. ............................... 02368

VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem.) – In-
sensibilidade de decisão judicial de manutenção da 
prisão do filho doente mental e dependente químico 
do cidadão Milton Barbosa, do Município de Santos, 
Estado de São Paulo.  ........................................... 02368

FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem.) 
– Reflexões sobre o desgaste da imagem do Con-
gresso Nacional perante a imprensa e a opinião pú-
blica. Importância da recuperação da credibilidade 
do Parlamento brasileiro. ....................................... 02368

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela or-
dem.) – Campanha difamatória empreendida pela 
imprensa brasileira contra a imagem do Congresso 
Nacional. ................................................................ 02369

PRESIDENTE (Natan Donadon) – Agrade-
cimento aos telespectadores da TV Câmara pela 
audiência às sessões plenárias da Casa. Saudação 
ao povo do Estado de Rondônia. Anúncio da visita 
do Presidente Aldo Rebelo ao Estado. .................. 02370

VII – Encerramento
3 – PARECERES – Propostas de Emenda 

à Constituição nºs 347-C/96 e 7-A/03; Projetos de 
Lei nºs 3.350-A/04 e 5.540-A/05. ........................... 02373

4 – ERRATA
a) Serviço de Publicação no Diário da Câmara 

dos Deputados, no DCD nº 204, de 23-11-05, página 
56349, coluna 01. .................................................. 02378

SEÇÃO II

5 – ATAS DO CONSELHO DE ÉTICA E DE-
CORO PARLAMENTAR – *24ª Reunião (Ordinária) 
em 2-8-05, *25ª Reunião (Ordinária) em 9-8-05, *26ª 
Reunião (Ordinária) em 10-8-05, *27ª Reunião (Or-
dinária) em 16-8-05, *28ª Reunião (Ordinária) em 
17-8-05 e *30ª Reunião (Ordinária) em 24-8-05. ... 02379

6 – PORTARIA, nºs 105 e 106, de 2005 – Da 
Primeira – Secretaria, referentes a credenciamento 
de entidades. ......................................................... 02550



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 02117 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia) 
– Não havendo quorum regimental para abertura da 
sessão, nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento 
Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se 
complete.

ÀS 9 HORAS E 4 MINUTOS COMPARE-
CEM À CASA OS SRS.:

Geraldo Resende
Mário Heringer

PARÁ

NILSON PINTO PSDB
ZÉ LIMA PP
Total de Pará: 2

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSDB
Total de Rondônia: 3

ACRE

JOÃO TOTA PP
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
Total de Acre: 2

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
NEIVA MOREIRA PDT
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

JOSÉ LINHARES PP
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

B. SÁ PSB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

JOÃO LYRA PTB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

DANIEL ALMEIDA PCdoB
JOSIAS GOMES PT
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
MARIA DO CARMO LARA PT
Total de Minas Gerais: 2

ESPÍRITO SANTO

MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
EDUARDO PAES PSDB
ITAMAR SERPA PSDB

Ata da 7ª Sessão, Extraordinária, Matutina, da 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária, da 52ª Legislatura,  

em 19 de janeiro de 2006
Presidência dos Srs.Aldo Rebelo, Presidente Inocêncio Oliveira,  

1º Secretário Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário Antonio Carlos Biscaia,  
Manato, Reinaldo Betão, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
PAULO FEIJÓ PSDB
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
MEDEIROS PL
ROBERTO GOUVEIA PT
Total de São Paulo: 4

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

SANTA CATARINA

FERNANDO CORUJA PPS
PAULO BAUER PSDB
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
LUIS CARLOS HEINZE PP
OSVALDO BIOLCHI PMDB
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia) – A 

lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 51 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. JAIR BOLSONARO, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia) 
– Passa-se à leitura do expediente.

O SR. MANATO, servindo como 1° Secretário, 
procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 5/Plen

Brasília, 19 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª a fim de indicar, 

como titulares, os Deputados: Antonio Carlos Biscaia – PT/
RJ, Fernando Ferro – PT/PE, Mauro Passos – PT/SC e 
Walter Pinheiro PT/BA, e como suplentes, os Deputados: 
Eduardo Valverde PT/RO, João Grandão PT/MS e Dra. 
Clair PT/PR, para compor a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar todas as privatizações 
realizadas no Brasil no período de 1990 a 2002, instituído 
pelo Programa Nacional de Desestatização – PND (MP 
nº 115 e Lei nº 8.031/90), e os critérios adotados pelo 
Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, para as concessões desses empréstimos.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Fonta-
na, Líder do PT.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 5-L-PFL/06 

Brasília, 18 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o Deputado Carlos Batata membro 

titular, a Comissão Mista destinada a efetuar estudos 
visando sugestões sobre a política de reajustes para 
o salário mínimo.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente. 

Oficio nº 11/2006

Brasília, 18 de janeiro de 2006

Exmo.Sr.
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª, nos termos regimentais, o Senhor 

Deputado Pastor Milton Cardias (PTB/RS), na quali-
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dade de Titular, para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à proposta de Emenda 
à Constituição nº 138, de 2003, que “dispõe sobre a 
proteção dos direitos econômico, sociais e culturais 
da juventude”.

Ao ensejo, renovo a V. Exª protestos de estima 
e consideração.

Atenciosamente, – Deputado José Múcio Mon-
teiro, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/LID/Nº 9/2006

Brasília, 18 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o Deputado Cláudio Magrão/PPS 

– SP, para ocupar a vaga de titular, na Comissão Mis-
ta destinada a efetuar estudos visando apresentar 
sugestões sobre a política de reajustes para o salário 
mínimo do País.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

LIDERANÇA DO PARTIDO POPULAR  
SOCIALISTA – PPS

OF/LID/Nº 10/2006 

Brasília, 19 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Colbert 

Martins PPS–BA e Fernando Estima – PPS–SP, como 
titular e suplente, respectivamente, para integrar a Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 
todas as privatizações realizadas no Brasil no período 
de 1990 a 2002, instituído pelo Programa Nacional de 
Desestatização – PND (MP nº 115 e Lei nº 8.031/90), 
e os critérios adotados pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES para as 
concessões desses empréstimos.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder, Presidência / SGM.

Publique-se. 
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALSTA  
BRASILEIRO PSB

OF/A/PSB/1/06
Brasília, 19 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados B. Sá como titular e Salvador Zimbaldi como 
suplente para a Comissão Parlamentar de Inquérito des-
tinada a investigar todas as privatizações realizadas no 
Brasil no período de 1990 a 2002, instituído pelo Pro-
grama Nacional de Desestatização – PND (MP nº 115 
e Lei nº 8.031/90), e os critérios adotados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e social – BN-
DES para as concessões desses empréstimos.

Atenciosamente, – Deputado, Renato Casagran-
de, Líder do PSB, Presidência/SGM.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. Nº 3/06

Brasília, 18 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro de Comissão Especial

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Pau-

lo Baltazar (PSB–RJ) para integrar como membro su-
plente a Comissão Especial destinada a proferir ao 
Projeto de Lei nº 2.316, de 2003, do Senhor Eduardo 
Gomes, que “estabelece o Brasileiro de Combustíveis 
e dá outras providências”.

Respeitosamente – Deputado Renildo Calheiros, 
Líder do PCdoB, Presidência / SGM.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício-Pres. nº 794/COEC

Brasília, 14 de dezembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 5.540/05 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação 
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do Projeto de Lei nº 5.540/05, do Senhor, Ary Kara, que 
“institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em Radiolo-
gia” e a rejeição do PL 5777/2005, para publicação das 
referidas proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício-Pres. nº 798/COEC

Brasília, 14 de dezembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 3.350/04 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.350/04, do Senhor, 
Augusto Nardes, que “declara Sant’Ana do Livramento 
– RS – cidade símbolo da integração brasileira com 
os países membros do Mercosul”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇAO Nº 347-A, DE 1996, DO SENHOR NÍCIAS 
RIBEIRO, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ-

GRAFO 2º DO ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL” (INCLUINDO O DISPOSITIVO QUE PRO-
ÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA 

SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL)

(SESSÃO LEGISLATIVA)

Ofício-Pres. nº 4/06

Brasília, 19 de janeiro de 2006 

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 347-B, de 1996, que “dá nova 
redação ao parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição 
Federal”, e apensadas, aprovou a redação do vencido 

em primeiro turno, em conformidade com a redação 
proposta pelo Relator, Deputado Isaías Silvestre.

Solicito a Vossa Excelência determinar a publicação 
em avulso da referida matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, – Deputado Orlando Descon-
si, Presidente.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 7-A DE 2003,  
DO SR. MAURICIO RANDS, QUE “ALTERA  

O INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO, PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES  
COMUNITARIOS DE SAÚDE POR MEIO  
DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO”  

(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)

OF. Nº 5.105-PRES

Em 19 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Exmo. Sr. Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a Comissão 

Especial destinada a proferir Parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7-A, de 2003, do Sr. Maurício 
Rands, que “altera o inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, permitindo a contratação, pela administração 
pública, de agentes comunitários de saúde por meio de 
processo seletivo público”, aprovou a redação do venci-
do em primeiro turno, em conformidade com a redação 
proposta pelo relator, deputado Walter Pinheiro.

Assim, solicito a Vossa Excelência a publicação 
em avulso da referida matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, – Almerinda de Carvalho, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 3/AJ/2006

Brasília(DF), 19 de janeiro de 2006

Exmo. Presidente,
Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveito o en-

sejo para me congratular com Vossa Excelência e com 
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toda a Diretoria da Câmara dos Deputados, bem como 
todos os colegas Deputados que votaram favoravelmen-
te aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes 
de Controle de Endemias, espalhados por todo nosso 
Brasil, dando-lhes o direito de poderem ser contratados 
pelo Governo Federal, Estadual e Municipal.

Minha formação profissional (médico) e na con-
dição de Ex-Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, quero nesta oportunidade, declarar todo o meu 
apoio a estas classes de profissionais, manifestar o 
meu voto favorável a PEC nº 7/2003 na votação do dia 
18-1-2006.

Sem mais para o momento e na certeza da costu-
meira atenção de Vossa Excelência, subscrevo-me,

Cordialmente, – Antonio Joaquim, Deputado 
Federal – PSDB/MA., Presidência/sgm

Publique-se.
Em, 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.380, DE 2005 
(Do Sr. Edson Duarte)

Altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 
1994, estabelecendo que o Ministério da 
Saúde irá avaliar refrigerantes e bebidas 
alcóolicas como isentas de riscos à saúde, 
antes da sua liberação.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural; Seguridade Social e Família 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 

1994, fica acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. Para efeito do registro 

de bebidas, o órgão competente do Ministério 
da Saúde deverá avaliar previamente a com-
posição do produto e certificá-lo como isento 
de riscos para a saúde.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de publi-
cação. 

Justificação

A Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, prevê que 
o registro, a padronização, a classificação, e, ainda, a 
inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de 
bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos, 

competem ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento 
e da Reforma Agrária. Ao Ministério da Saúde compete 
apenas atuar na inspeção e na fiscalização das bebi-
das, nos seus aspectos bromatológicos e sanitários, não 
tendo qualquer participação na avaliação dos riscos à 
saúde para efeito de autorização do registro.

Entendemos que as bebidas, em especial os refri-
gerantes e bebidas alcóolicas, podem acarretar riscos à 
saúde decorrentes da presença de substâncias nocivas 
em sua composição, o que remete claramente para a 
necessidade de que esses produtos sejam avaliados 
pelo órgão competente do Ministério da Saúde, antes 
de serem liberados para o consumo humano. 

A atuação do Ministério da Saúde no controle 
sanitário desses produtos não deve estar restrita ao 
momento da fiscalização e da inspeção, mas deve ocor-
rer, também, na fase de registro, quando serão ava-
liados em sua constituição, para determinar possíveis 
efeitos deletérios à saúde e, diante dessa avaliação, 
ter ou não o seu registro autorizado. Essa a razão de 
estarmos propondo a inclusão de dispositivo na Lei su-
pracitada, para efetivar a participação fundamental do 
Ministério da Saúde nessa avaliação, que contribuirá 
para garantir a segurança dos produtos colocados à 
disposição dos consumidores brasileiros.

Dada a importância da matéria objeto deste Pro-
jeto de Lei, contamos com o apoio dos nobres Pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2005. 
– Deputado Edson Duarte.

PROJETO DE LEI Nº 6.387, DE 2005 
(Do Sr. Takayama)

Dá nova redação aos arts. 12 e 19 da 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito.

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-nº 
5.491/2005. 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei dá nova redação aos arts. 12 e 19, 

da lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispões 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito.

Art. 2º Os arts. 12 e 19 , da lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
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II – na hipótese do art. 10, ressarcimen-
to integral do dano, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contra-
tar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de cinco anos;

III – na hipótese do art. 11, perda da fun-
ção pública, suspensão dos direitos políticos 
de três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até uma vez o valor da remuneração per-
cebida pelo agente e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas 
previstas nesta lei o juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente, po-
dendo aplicar as penalidades isoladamente 
ou cumulativamente. (NR)

 ..............................................................
Art. 19. Constitui crime, previsto no art. 

339, do Código Penal a representação falsa 
por ato de improbidade contra agente público 
ou terceiro beneficiário.

Parágrafo único. Além da sanção penal, 
o denunciante está sujeito a indenizar o de-
nunciado pelos danos materiais, morais ou à 
imagem que houver provocado. (NR)”

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto vem corrigir uma falha da lei, pois 
ao trazer as espécies de penalidades o legislador aca-
bou por confundir um ato com o outro, pois são três 
tipos de atos: um gera enriquecimento ilícito, outro 
que causa prejuízo ao erário e outro que viola os prin-
cípios que regem a administração pública, porém no 
momento de atribuir a penalidade acabou permitindo 
a confusão, pois no ato que gera enriquecimento ilíci-
to temos também a possibilidade de ressarcimento do 
prejuízo; no que gera prejuízo temos a possibilidade 
de ressarcimento e perda do enriquecimento ilícito, e 
no que viola os princípios, temos a possibilidade de 
ressarcimento. Nesse sentido para corrigir esta falha 

é que este projeto procura colocar as penalidades de 
acordo com o tipo de ato.

Outro ponto importante é que a lei trouxe um único 
tipo penal por fazer representação falsa de improbida-
de, quando já temos este tipo penal específico na lei 
penal, nos crimes praticados contra a administração 
da justiça, que é o de denunciação caluniosa, que nos 
leva a propor a alteração e a remissão para a lei penal, 
já que a lei de improbidade não traz figuras penais. 

Temos a certeza que as alterações propostas 
vão aperfeiçoar o texto legal e permitir a sua plena 
aplicação, e com a sua aprovação no final, teremos 
uma norma atualizada.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Takayama, PMDB-PR.

PROJETO DE LEI Nº 6.395, DE 2005 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Acrescenta parágrafo ao art. 46 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. 

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-nº 
3.624/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 46  ................................................ .

 ............................................................. .
§ 3º O reconhecimento de cursos de 

graduação na área da Saúde bem como o 
aumento de vagas nos cursos dessa área 
em funcionamento dependerá de manifesta-
ção prévia favorável do Conselho Nacional 
de Saúde, no caso das instituições de edu-
cação superior vinculadas ao sistema federal 
de ensino, e também do Conselho de Saúde 
do respectivo Estado ou do Distrito Federal, 
no caso das instituições de educação superior 
vinculadas aos sistemas de ensino dos Esta-
dos e do Distrito Federal.” 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A expansão dos cursos superiores na área da 
Saúde não pode se dar sem conexão com as res-
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pectivas políticas públicas, nos âmbitos nacional e 
regional.

A participação dos órgãos responsáveis por tais 
políticas, como o Conselho Nacional de Saúde e os 
Conselhos Estaduais, é fundamental para assegurar o 
adequado atendimento das necessidades de formação 
de profissionais, além de garantir que essa formação 
se dê com o perfil requerido pela sociedade.

Pelas normas atualmente em vigor, estabelecidas 
em nível de decreto, é requerida tão somente a mani-
festação de tais órgãos, sem que seu pronunciamento, 
caso desfavorável, seja terminativo.

Este projeto, ao inscrever esta norma na lei de 
diretrizes e bases da educação nacional, evita que 
se possa ter a indesejável situação de ocorrer o re-
conhecimento de curso superior na área da Saúde, 
não obstante manifestação desfavorável do Conselho 
competente.

Estou convencido de que a relevância da inicia-
tiva há de assegurar o apoio dos ilustres Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Sandes Júnior.

PROJETO DE LEI Nº 6.398, DE 2005 
(Do Sr. Severiano Alves)

Altera as disposições do Decreto-Lei 
nº 972, de 17 de outubro de 1969, que “Dis-
põe sobre o exercício da profissão de jor-
nalista”, corrige as distorções e garante o 
direito de igualdade, previsto na Constitui-
ção Federal.

Despacho: Às Comissões de: Educa-
ção e Cultura; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea j, do art. 2º, o art. 4º, o art. 6º e 

o art. 7º do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 
1969, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 2º . ................................................ .
j – execução da distribuição gráfica do 

texto: fotografia com ilustração de caráter jor-
nalístico, planejamento, direção, editoração de 
matéria fotográficas e de filmagem, com fins 
de divulgação jornalística;

(...)
Art. 4º O exercício da profissão de jorna-

lista requer prévio registro no Conselho Regio-
nal de Jornalista, da respectiva jurisdição, que 

se fará mediante a apresentação do Diploma 
de Curso Superior de Comunicação Social em 
Jornalismo, com textos de editoração: escrito, 
oral e imagem, expedindo por instituição de 
ensino reconhecida e registrada no Ministério 
da Educação.

Parágrafo Único. Para os portadores de 
registro anterior a essa Lei, o registro prévio 
para o exercício da profissão se dará no Mi-
nistério do Trabalho, nas Delegacias Regionais 
do Trabalho, como profissões regulamentadas 
na CTPS.

(...)
Art. 6º As funções desempenhadas pelos 

jornalistas profissionais, como empregados, 
serão classificados em:

I – editor de texto: profissional incumbido 
de coordenar, executar, redigir editoriais, pro-
gramar matérias e titular para a publicação e 
a divulgação; é o responsável por setores ou 
seções específicas de edição de texto; 

II – editor de imagem: profissional espe-
cializado em fotografia estática e dinâmica, 
incumbido de coordenar e editar material de 
artes, fotos, tapes, filmes, etc;

III – redator: profissional responsável por 
redigir crônicas e comentários, inclusive de 
material pronto para a divulgação, com edito-
res de texto e imagem; 

IV – repórter de texto: profissional que 
tem a incumbência de colher notícias e infor-
mações, preparando-o para a divulgação;

V – repórter fotográfico: profissional de 
produção da imagem estática, que registra ma-
térias fotográficas com a finalidade específica 
de divulgação jornalística;

VI – repórter cinematográfico: profissio-
nal responsável pela produção da imagem 
dinâmica, bem como do registro das matérias 
cinematográficas com a finalidade de divulga-
ção jornalística;

VII – diagramador (web designer): pro-
fissional que planeja e executa a distribuição 
gráfica, vídeos e web designer para a impres-
são de material fotográfico, cinematográfico, 
e ilustrações de texto de caráter especifica-
mente jornalístico;

VIII – ilustrador: profissional que cria e 
executa desenhos artísticos, técnicos ou ima-
gem para textos especificamente jornalísti-
cos.

Parágrafo Único. São privativas dos jor-
nalistas profissionais as funções de confiança 
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pertinentes às atividades descritas no art. 2° 
como: editor, secretário de redação, chefe da fo-
tografia, chefe da produção cinematográfica.

Art. 7º Não haverá incompatibilidade en-
tre o exercício da profissão de jornalista e a de 
qualquer outra função remunerada, ainda que 
pública, a não ser pela dupla carga horária, que 
é de 5 (cinco) horas diárias (dias úteis). ”

Art. 2º Suprimam-se os arts. 5º, 10, 11, 12, e 13 
do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto tem a finalidade de adaptar 
o Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, com 
a Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 5º 
dá o direito de igualdade a todos.

A Constituição de 1988 ainda assegura o direito 
ao livre exercício da profissão.

O Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 
1969, contém graves vícios discriminatórios ao 
privilegiar pessoas que não tenham formação jor-
nalística, autorizando-as a desempenhar funções 
de jornalistas.

Estou certo de que os nobres Pares emprestarão 
todo o apoio a esta iniciativa, que possui indiscutível 
alcance social.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Severiano Alves, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.403, DE 2005 
(Da Sra. Selma Schons)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
distribuição gratuita de protetor solar, pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Ministério da Saúde através do Sistema 
Único de Saúde – SUS, distribuirá gratuitamente aos 
cidadãos cuja renda familiar seja de até 3 (três) salá-
rios mínimos, e que apresentarem prescrição médica, 
o protetor solar.

Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A exposição ao sol de forma inadequada pode tra-
zer inúmeros prejuízos à pele e ainda é a responsável 
pelo câncer de maior incidência no Brasil – o câncer da 
pele, esta temida doença que pode até levar o pacien-
te a óbito. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) prevêem 119.000 novos casos para 2005. 

Com base em dados como este, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) e os diversos servi-
ços de saúde, no âmbito estatal ou privado, realizam 
campanhas com o objetivo de diminuir, a longo prazo, 
a alta incidência da doença no Brasil. Um ponto comum 
em todas essas ações é a necessidade de utilização 
de filtro solar pela população, inclusive pelas crianças, 
pois as chances de desenvolvimento da doença são 
reduzidas em até 85% se os cuidados com a pele fo-
rem adotados desde a infância. 

Como a incidência dos raios ultravioletas está 
cada vez mais agressiva na Terra, a SBD adverte que 
as pessoas de todos os fototipos devem estar atentas 
e se protegerem quando expostas ao sol. A entidade 
recomenda que todas as medidas de proteção sejam 
adotadas quando houver exposição ao sol. Atitudes 
como o uso de chapéus, camisas de mangas longas 
e mesmo o abrigo sob guarda-sóis não são totalmen-
te eficientes sem o protetor solar, pois deixam passar 
grande parte da radiação ultravioleta. Mesmo os filtros 
solares devem ser reaplicados a cada duas horas.

O universo das pessoas diariamente expostas 
aos raios solares vai muito além dos distraídos ba-
nhistas que ficam nas praias e clubes se bronzeando. 
Um número muito grande de trabalhadores rurais e 
urbanos, como é o caso dos agricultores, pescadores, 
garis, carteiros, catadores de papel e trabalhadores da 
construção civil, que podem adquir o câncer de pele 
por exercerem atividades que são desenvolvidas ao 
ar livre e sob radiação solar.

Ocorre que, como é de conhecimento geral, os 
bloqueadores solares custam muito caro para os pa-
drões salariais dos brasileiros. Muitas farmácias con-
cedem desconto em remédios, mas nunca nos preços 
dos protetores solares, que são, erroneamente, consi-
derados bens supérfluos.

Contamos com o apoio dos nossos pares a este 
nosso projeto. O objetivo é beneficiar os trabalhadores 
de baixa-renda que se expõem todos os dias aos raios 
ultravioletas emitidos pelo sol, sem condições financei-
ras de adquirirem esse reconhecido resguardo, adicio-
nal mas imprescindível, que é o protetor solar.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2.005. 
– Deputada Selma Schons – PT/PR.
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PROJETO DE LEI Nº 6.406, DE 2005 
(Do Sr. André Figueiredo)

Altera dispositivos da Lei nº 6.494, de 
7 de dezembro de 1977, que “dispõe sobre 
os estágios de estudantes de estabeleci-
mentos de ensino superior e de ensino 
profissionalizante do 2º grau e supletivo, e 
dá outras providências.”

Despacho: Apense-se À(Ao) PL-nº 
3.628/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A ementa, o § 1º do art. 1º e o art. 5º da 

Lei n.º 6.494, de 7 de dezembro de 1977, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre os estágios de estudantes 
de estabelecimentos de educação superior, de 
educação profissional de nível médio ou supe-
rior ou de educação especial.” (NR)

“Art. 1º. ..................................................
§ 1º Os alunos a que se refere o caput 

deste artigo devem, comprovadamente, estar 
freqüentando cursos de educação superior, de 
educação profissional de nível médio ou supe-
rior ou escolas de educação especial”. (NR)

 ..............................................................
“Art. 5º A jornada de atividade em es-

tágio, a ser cumprida pelo estudante, é de, 
no máximo, seis horas diárias e trinta horas 
semanais, sendo compatível com o seu horá-
rio escolar e com o horário da parte em que 
ocorre o estágio. 

Parágrafo único. Após um ano de está-
gio remunerado, o aluno terá direito a trinta 
dias ininterruptos de recesso com remune-
ração cujo gozo se dará durante suas férias 
escolares.”(NR)

Art. 2º Fica revogado o art. 6º da Medida Provi-
sória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Há muito a Lei n.º 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, que regulamenta o estágio de estudante, vem 
sendo desvirtuada em relação ao seu objetivo princi-
pal que é de proporcionar aos alunos dos cursos de 
educação superior, de educação profissional de nível 
médio ou superior ou escolas de educação especial 
experiência prática na sua linha de formação. 

O que se tem presenciado são as empresas usu-
fruírem da mão-de-obra do estudante, como se fora 
um empregado comum, os quais realizam diversas 
atividades que, muitas vezes, são estranhas à sua 
formação acadêmica. Isso vai de encontro à finalida-
de da lei, em que o estágio visa propiciar ao aluno a 
complementação do ensino e da aprendizagem, cujo 
planejamento, execução, acompanhado e avaliação 
devem ser realizadas em conformidade com os currí-
culos, programas e calendários escolares.

O referido desvirtuamento da lei ocorre, porque o 
estágio tornou-se a forma de alocação de jovens com 
menos custos para as empresas, na medida em que 
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza 
e ao estagiário somente poderá ser devida bolsa, ou 
outra forma de contraprestação que venha a ser acor-
dada. O único encargo exigido em lei é o seguro contra 
acidentes pessoais a favor do estudante.

Essa situação leva os estagiários a exercer ati-
vidades próprias dos trabalhadores do quadro efetivo 
das empresas, em jornadas excessivas, com pouca ou 
nenhuma sobra de tempo para se dedicarem às demais 
atividades curriculares. Ou seja, nesse caso, não existe 
propriamente um estágio, mas o exercício de funções 
com todas as características de trabalho subordinado, 
mas sem os direitos trabalhistas e os encargos sociais 
próprios do vínculo empregatício.

Para flexibilizar ainda mais o referido instituto, 
a Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 
2001, alterou o § 1º do art. 1º da Lei nº 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, a fim de permitir o estágio para os 
alunos do ensino médio, os quais não recebem qual-
quer qualificação para o trabalho em sua grade curri-
cular, não tendo, assim, o que complementar de sua 
formação escolar nas empresas.

Dessa forma, percebe-se a clara intenção do 
Poder Executivo, ao propor a medida provisória, de 
tão-somente encontrar uma solução para o grande de-
semprego verificado entre os jovens. Na nossa opinião 
esse entendimento está totalmente equivocado. Tais 
adolescentes devem, sim, ser contratados pelas em-
presas como aprendizes e não como estagiários, pois 
pelo contrato de trabalho especial de aprendizagem 
o empregador se compromete a assegurar ao maior 
de 14 anos e menor de 24 anos, formação técnico-
profissional metódica ao inscrevê-lo em programa de 
capacitação.

Assim, a empresa, cujo estabelecimento desen-
volva atividades que demandem formação profissional, 
é obrigada a empregar um número de jovens apren-
dizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máxi-
mo, dos seus trabalhadores. Esses jovens geralmente 
estão matriculados ou já se graduaram em cursos do 
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ensino médio, sem que tenham formação teórica para 
o trabalho. 

Dessa forma, propomos, com esta iniciativa, reti-
rar da referida lei a possibilidade de o aluno do ensino 
médio estagiar, fixar uma jornada de trabalho de 30 
horas semanais para o estagiário, bem como um perí-
odo de descanso remunerado de 30 dias ininterruptos 
durante suas férias escolares.

Acreditamos que tais alterações, juntamente como 
o incremento da inspeção do trabalho, poderão apri-
morar a legislação, que, como está, tem transformado 
o estágio em emprego a baixo custo. Essa situação 
acaba por desvirtuar completamente um instituto de 
grande importância para a formação profissional dos 
estudantes de cursos de educação superior, de educa-
ção profissional de nível médio ou superior ou escolas 
de educação especial. Trata-se da preparação do aluno 
para o ingresso no mercado de trabalho, pois, nessa 
fase, ele desenvolve atividades que se relacionam e 
integram a formação acadêmica com a atividade prá-
tica-profissional.

Ante o exposto, pedimos o apoio dos ilustres Pa-
res para a aprovação desta proposição legislativa.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado André Figueiredo.

PROJETO DE LEI Nº 6.423, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 31/2005 
Ofício (SF) 2948/2005

Acrescenta parágrafo único ao art. 33 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para 
impedir que os fornecedores veiculem pu-
blicidade ao consumidor que aguarda, na 
linha telefônica, o atendimento de suas 
solicitações.

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 33.  ................................................
Parágrafo único. É proibida a publicida-

de de bens e serviços por telefone, quando 
a chamada for onerosa ao consumidor que a 
origina.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 14 de dezembro de 2005. – 
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.424, DE 2005 
(Do Senado Federal – Flexa Ribeiro) 

PLS Nº 110/2005 
Ofício (SF) 2949/2005

Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, que institui o novo Código Flores-
tal, para permitir a reposição florestal e a 
recomposição da reserva legal mediante o 
plantio de palmáceas em áreas alteradas.

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente E Desenvolvimento Sustentável e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19.  ............................................... .
Parágrafo único. No caso de reposição 

florestal, deverão ser priorizados projetos que 
contemplem a utilização de espécies nativas 
ou outras espécies, ou o plantio de palmáceas, 
nativas ou exóticas, destinadas à exploração 
econômica, atendido o zoneamento econômico 
e ecológico do Estado e os critérios estabeleci-
dos pelo órgão ambiental competente.” (NR)

Art. 2º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, com 
a redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 44.  ................................................
 ..............................................................
IV – recompor a reserva legal de sua pro-

priedade mediante o plantio, a cada 3 (três) 
anos, de no mínimo 20% (vinte por cento) da 
área total necessária à sua complementação, 
com a utilização de espécies nativas ou outras 
espécies, ou o plantio de palmáceas, nativas 
ou exóticas, destinadas à exploração econô-
mica, de acordo com critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente.

 ..............................................................
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§ 7º Na hipótese do inciso IV, o órgão 
ambiental estadual competente deve apoiar 
tecnicamente a pequena propriedade ou posse 
rural familiar.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 14 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros.

INDICAÇÃO Nº 7.596, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Petrópolis – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Petrópolis – RJ.

A população carente do município de Petrópolis, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.597, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Itaperuna – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade de 
saúde no Município de Itaperuna – RJ.

A população carente do município de Itaperuna, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.598, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Itatiaia – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Itatiaia – RJ.

A população carente do município de Itatiaia, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.599, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Japeri – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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Com cordiais cumprimentos, venho por meio 
desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Japeri – RJ.

A população carente do município de Japeri, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.600, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Laje do Muriaé – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Laje do Muriaé – RJ.

A população carente do município de Laje do 
Muriaé, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.601, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 

adequação em Unidade de Saúde no Muni-
cípio de Macaé – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Macaé – RJ.

A população carente do município de Macaé, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.602, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Macuco – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Macuco – RJ.

A população carente do município de Macuco, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço presta-
do de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.603, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Magé – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Magé – RJ.

A população carente do município de Magé, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.604, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Mangaratiba – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Mangaratiba – RJ.

A população carente do município de Manga-
ratiba, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 

a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.605, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Maricá – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Maricá – RJ.

A população carente do município de Maricá, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.606, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Mendes – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Mendes – RJ.

A população carente do município de Mendes, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
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do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.607, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Mesquita – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Mesquita – RJ.

A população carente do município de Mesquita, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.608, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Miguel Pereira – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Miguel Pereira – RJ.

A população carente do município de Miguel Pe-
reira, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.609, DE 2006 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere que a Unidade de Ensino de 
Mossoró do CEFET do Rio Grande do Nor-
te seja convertida em centro de educação 
tecnológica subordinado diretamente ao 
Ministério da Educação.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
A Unidade de Ensino de Mossoró do CEFET-RN 

localizada na região semi-árida, a 277km da capital do 
Estado do Rio Grande do Norte, inaugurada em 1994, 
iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 1995. 

Oferecendo uma gama de diferentes cursos tec-
nológicos, a Unidade de Ensino de Mossoró já é, de 
fato, um novo CEFET, com instalações, laboratórios 
e equipamentos dos mais modernos e diversificados. 
Possui um corpo docente da mais alta qualidade e 
seus alunos têm se destacado seja no exames de 
acesso ao ensino superior seja no seu desempenho 
profissional.

Subordinado ao CEFET de Natal, o de Mos-
soró vê-se engessado em seu desenvolvimento e 
tolhido administrativamente, não contando com a 
necessária agilidade gerencial para superar os múl-
tiplos desafios que enfrenta. Além disto, vê-se fren-
te a natural tendência à concentração de iniciativas 
e recursos na unidade central, dependendo de um 
centro de decisões externo, tanto para medidas do 
cotidiano administrativo como para ações de cará-
ter estratégico. 

Por tais razões, em resposta a pleito da popula-
ção de Mossori e regiões circunvizinhas, venho sugerir 
seja criado formalmente o CEFET de Mossoró, como 
unidade administrativa autônoma, subordinada ao Mi-
nistério da Educação.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Sandra Rosado.
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INDICAÇÃO Nº 7.610, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Miracema – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Miracema – RJ.

A população carente do município de Miracema, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.611, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Natividade – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Natividade – RJ.

A população carente do município de Natividade, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

È comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.612, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Angra dos Reis – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Angra dos Reis – RJ.

A população carente do município de Angra dos 
Reis, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.613, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Aperibé – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Aperibé – RJ.

A população carente do município de Aperibé, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço presta-
do de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
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atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.614, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Araruama – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade de 
saúde no Município de Araruama – RJ.

A população carente do município de Araruama, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.615, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Muni-
cípio de Areal – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Areal – RJ.

A população carente do município de Areal, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.616, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Arraial do Cabo – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Arraial do Cabo – RJ.

A população carente do município de Arraial do 
Cabo, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.617, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Muni-
cípio de Armação de Búzios – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
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para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Armação de Búzios – RJ.

A população carente do município de Armação 
de Búzios, vem sofrendo com a má qualidade do ser-
viço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.618, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Barra do Piraí – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Barra do Piraí – RJ.

A população carente do município de Barra do 
Piraí, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em estado 
precário, colocando em risco o paciente, e o corpo de 
enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.619, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Muni-
cípio de Barra Mansa – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-
ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Barra Mansa – RJ.

A população carente do município de Barra Man-
sa, vem sofrendo com a má qualidade do serviço pres-
tado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.620, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Belford Roxo – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Belford Roxo – RJ.

A população carente do município de Belford 
Roxo, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ
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INDICAÇÃO Nº 7.621, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Bom Jardim – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Bom Jardim – RJ.

A população carente do município de Bom Jardim, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.622, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de Bom Jesus de Itabapoana – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Bom Jesus de Itabapoana – RJ.

A população carente do município de Bom Jesus 
de Itabapoana, vem sofrendo com a má qualidade do 
serviço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 

a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.623, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Cabo Frio – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Cabo Frio – RJ.

A população carente do município de Cabo Frio, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.624, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de Cachoeiras de Macacu – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Cachoeiras de Macacu – RJ.

A população carente do município de Cachoei-
ras de Macacu, vem sofrendo com a má qualidade do 
serviço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
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do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.625, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Cambuci – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Cambuci – RJ.

A população carente do município de Cambuci, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.626, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de Campos dos Goytacazes – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Campos dos Goytacazes – RJ.

A população carente do município de Campos 
dos Goytacazes, vem sofrendo com a má qualidade 
do serviço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.627, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Cantagalo – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Cantagalo – RJ.

A população carente do município de Cantagalo, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.628, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Carapebús – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
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ações para aparelhamento, adequação em unidade de 
saúde no Município de Carapebús – RJ.

A população carente do município de Carapebús, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO N 7.629, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Cardoso Moreira – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Cardoso Moreira – RJ.

A população carente do município de Cardoso 
Moreira, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.630, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Muni-
cípio de Carmo – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 

ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Carmo – RJ.

A população carente do município de Carmo, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.631, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Casimiro de Abreu – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Casimiro de Abreu – RJ.

A população carente do município de Casimiro de 
Abreu, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes da 
rede pública de saúde, ficam horas para serem atendidos 
em postos e hospitais sem infra-estrutura, com aparelhos 
defeituosos ou funcionando em estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.632, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de Comendador Levy Gasparian – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação 
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de ações para aparelhamento, adequação em uni-
dade de saúde no Município de Comendador Levy 
Gasparian – RJ.

A população carente do município de Comenda-
dor Levy Gasparian, vem sofrendo com a má qualidade 
do serviço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.633, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de Conceição de Macabu – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação 
de ações para aparelhamento, adequação em uni-
dade de saúde no Município de Conceição de Ma-
cabu – RJ.

A população carente do município de Conceição 
de Macabu, vem sofrendo com a má qualidade do ser-
viço prestado de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.634, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Cordeiro – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Cordeiro – RJ.

A população carente do município de Cordeiro, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.635, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Duas Barras – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Duas Barras – RJ.

A população carente do município de Duas Barras, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
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a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ, Presidente do Senado 
Federal

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255, 285 E 293 DE 
2004, QUE “ALTERA O SISTEM TRIBUTÁRIO  
NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  

(REFORMA TRIBUTÁRIA)

REQUERIMENTO Nº 3.555, DE 2006

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão Especial Reforma Tributária.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, ouvido o Plenário, seja prorro-

gado o prazo da Comissão Especial para o exame do 
mérito das Propostas de Emenda à Constituição n°s 
228-A, 255, 285 e 293 de 2004, que “alteram o Sis-
tema Tributário Nacional e dão outras providências”, 
por vinte sessões.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Mussa Demes, Presidente.

Defiro, ad referendum do Plenário. Pu-
blique-se.

Em 19-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia) 
– Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 

Sr. Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa. dispõe de até 5 
minutos.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, sou um crítico desta 
Casa, mas procuro fazer minhas críticas com ponde-
ração e objetividade.

O Correio Braziliense de hoje, numa matéria 
enorme de capa, diz: 

“Em vez de 90, terão férias de 55 dias. 
A cada início e fim de ano, receberão 

jetom de 12,8 mil”.

Primeiramente , eu quero que os Deputados 
constantes da pág. 3 do jornal, em número de 52, que 
devolveram os recursos provenientes desta convoca-
ção extraordinária, também devolvam os 25 mil e 800 
reais equivalentes aos jetons de início e começo de 
ano, porque listas começarão a aparecer por aí, em 
especial, na época de campanha, chamando-os de 

aéticos. Esses Deputados têm de devolver esses re-
cursos, porque eu nunca vi meio grávida, meio gay e 
meio ético. Nada contra os gays ou as grávidas. En-
tão, vamos ser éticos 100%. Caso contrário, as listas 
que surgirão dos Deputados meio éticos serão feitas 
por mim, assinadas embaixo, porque eu não levarei 
paulada, como levei nas eleições de 2002, por aquilo 
que não fiz, quando disseram que eu votei para aca-
bar com o 13º salário.

Também, no Bom Dia Brasil de hoje, o jorna-
lista Alexandre Garcia esculhamba o Congresso mais 
uma vez. Há muito o que ser criticado aqui, é verda-
de. Ele diz, ironicamente, que nós, na verdade, não 
passamos a ter 55 dias de férias, mas 139, que é o 
somatório de 55 mais as segundas e sextas-feiras que 
não trabalhamos.

Com todo respeito ao Alexandre Garcia e à TV 
Globo, farei uma comparação com seu trabalho. Ele 
aparece aproximadamente 5 minutos de manhã, no 
jornal Bom Dia Brasil, e 5 minutos à noite, no Jornal 
Nacional. Nem sempre aparece, mas está lá. Onze 
aparições por semana de aproximadamente 5 minu-
tos dariam, mais ou menos, 10 minutos por dia, 55 
minutos por semana. Cinqüenta e duas semanas por 
ano dariam 47 horas e 40 minutos de trabalho. Tiran-
do -se o mês de férias dele, cai para 43 horas e 50 
minutos de trabalho. Logo, o tempo de trabalho anual 
do Alexandre Garcia, Deputado Paulo Feijó, é de 43 
horas e 50 minutos, ou seja, menos de uma semana 
de trabalho, de acordo com a própria Constituição. E 
ele vive gazeteando nesta Casa. Não sei o que ele 
faz aqui. Se disser que vem colher informações para 
o Jornal Nacional, ele está brincando, porque quando 
estamos, segundas e sextas-feiras, como a maioria, 
trabalhando em nosso Estado, estamos gazeteando. 
Então, ele também está gazeteando e é o funcionário 
mais bem pago do Poder Público. Quem recebe recur-
so do Orçamento é sua televisão. 

Agora vai uma crítica aos Parlamentares: se esta 
Casa tivesse vergonha na cara, cortaria os recursos do 
Orçamento destinados à propaganda oficial do Governo, 
não sei o valor exato, por volta de 1 bilhão de reais. 

Se vamos economizar até 100 milhões a cada 
convocação, o que acho até justo, vamos economizar 
também quase 100 milhões por mês a título de pro-
paganda oficial do Governo. Trabalhar no Orçamento 
não é pagar com a mesma moeda. Com essa grana, 
poder-se-ia pagar a milhares de trabalhadores que 
ganham o salário mínimo, milhares de cestas básicas 
e por aí afora. 

Sr. Presidente, sinto-me constrangido com o que 
tem acontecido. Nunca votei com o Governo Fernando 
Henrique Cardoso e fui barbaramente acusado. Inclu-
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sive, presenciei cabos eleitorais do Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, na praia, em 2002, com aquela relação 
dos Deputados que votaram para o fim do 13º salário. 
Presenciei isso na praia de Copacabana. E o PP nos 
massacrou dizendo que os Deputados acabaram com 
o 13º, o fundo de garantia, as horas extras, a licen-
ça-gestante etc. Não quero sofrer novamente isso, em 
decorrência da palhaçada que está acontecendo. 

Na relação dos éticos, onde está o Deputado An-
tonio Carlos Biscaia, de igual forma está o Deputado 
Vadão Gomes, que hoje está no “corredor da morte”, 
acusado de receber 4 milhões do valerioduto. O proces-
so dele virá a plenário. Mas ele devolveu os 20 mil. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia tem compor-
tamento diferente do Deputado Vadão Gomes – não há 
dúvida de que todos temos comportamento diferente 
–, mas os 2 estão na mesma lista dos éticos. 

Agora, se esses 92 Parlamentares não devolve-
rem os 25 mil e 800 reais de jetom do final e começo 
do ano, vou fazer lista dos falsos moralistas e assinar 
embaixo. Ou vamos ser éticos, ou não vamos ser éti-
cos!

O Deputado Nelson Marquezelli propôs ao Pre-
sidente Aldo Rebelo a constituição de uma comissão 
de 6 a 8 Parlamentares para colocar na página da 
Câmara dos Deputados tudo o que nós temos. Assim 
procedendo, façam um trabalho que deve ser mudado: 
vamos passar para 13 salários por ano – não tem mais 
décimo quarto, décimo quinto salários. Por isso, esses 
Deputados têm de devolver esses recursos, porque o 
trabalhador comum não tem décimo quarto nem dé-
cimo quinto salários. Por que vão fazer campanha em 
cima de mim?

Vi nessa relação de 92 Parlamentares que 26 
são petistas. Quero que esses petistas devolvam sus 
cargos federais aos Estados. Fui procurado pelo PT, 
no início da Legislatura. Ofereceram-me o Aeroporto 
Santos Dumont. Eu poderia colocar minha mãe para 
tomar conta da cantina. Eu ganharia 200 mil reais por 
mês só na cantina porque é grande o trânsito de pes-
soas no aeroporto. E eu seria ético. 

O próximo passo aqui são aqueles 15 mil – com 
toda certeza devemos diminuir também a verba com 
os funcionários de gabinete –, e por aí afora. Isso obri-
ga os que queiram trabalhar com seriedade, e sem 
meios, a procurar o PT para arranjar uma boquinha 
de um cargo no Estado para conseguir recursos para 
a campanha, inclusive.

Digo mais, há pregações também na mídia, em 
especial no jornal O Globo. A seção de cartas não 
é coisa livre, sabemos disso. Ou alguém acha que a 
votação para eliminar no paredão do Big Brother é 
coisa séria? Não é! Tanto não é que no ano passado 

elegeram um gay. No Brasil, o símbolo da masculinida-
de, do homem sério etc. é um gay. Nada contra. Mas 
prega-se isso o tempo todo. 

Quanto à campanha do voto nulo, Sr. Presidente, 
na verdade, se houver 51% de votos nulos, conforme 
consta da documentação da Câmara que chega para 
mim, haverá novas eleições. Mas na Carta aos Lei-
tores prega-se que, em havendo novas eleições, os 
atuais candidatos não poderão concorrer. Isso não é 
verdade.

Campanha na Internet. As pessoas mais esclare-
cidas vão votar nulo. Pergunto: como votará o pessoal 
do MST? Como votarão os que recebem bolsa família? 
Todos votarão no PT. E o PT vai fazer aqui o que Chávez 
fez lá, uma Câmara com talvez 400, 500 Deputados do 
PT. É o que a população quer? Se for, aceitem a onda 
de desmoralização em cima do Congresso.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputadas, companheiras e companheiros, estive 
nesta semana na tribuna desta Casa para falar sobre 
a importante decisão do Governo norte-americano de 
arquivar o processo movido contra o Brasil em razão 
dos crimes da prática de pirataria ocorridos em nosso 
País. A decisão do Governo dos Estados Unidos foi 
coerente e justa. Não seria correto classificar o Brasil 
como um dos países que nada fazem para combater 
a pirataria.

Nosso País, principalmente nos últimos anos, tem 
dado passos significativos para combater crime que 
não apenas fere os direitos intelectuais, mas também 
prejudica nossa Nação e, sobretudo, os trabalhadores 
brasileiros, porque subtrai significativo número de em-
pregos que poderiam ser gerados a cada ano. 

A notícia é importante para o Brasil. Entretanto, 
trata-se de luta permanente, porque o crime da pira-
taria infelizmente cresce no Brasil e no mundo a cada 
dia. E não é mais um crime pequeno, desvinculado de 
qualquer outra atividade ilícita. Durante o funcionamen-
to da CPI da Pirataria nesta Casa, percebemos que os 
que praticam a pirataria são exatamente os que pra-
ticam crimes tão graves quanto esse. Em geral, são 
quadrilhas internacionais extremamente organizadas, 
que importam ou fazem contrabando de mercadorias 
falsificadas, ao mesmo tempo que trabalham com dro-
gas e armamento.

O alvo da pirataria não são apenas os produtos 
eletroeletrônicos. No Brasil, a situação é grave, por-
que produtos ligados diretamente à vida das pessoas 
são alvo dessa ação criminosa. Na CPI, trabalhamos 
infelizmente com inúmeros casos de quadrilhas que 
falsificavam medicamentos utilizados por pacientes 
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terminais. Pacientes com câncer morreram porque os 
medicamentos eram falsificados. Pacientes que usaram 
o colírio Metil Lens produzido ilegalmente na cidade 
de Campinas, no Estado de São Paulo, perderam a 
visão porque o produto era falsificado. Infelizmente, 
todos os meses surgem denúncias de falsificação de 
medicamentos. 

No último dia 17, foi publicada grande matéria no 
jornal O Globo a respeito da falsificação do Metacrill, 
medicamento usado por dermatologistas e cirurgiões 
plásticos no preenchimento de rugas e sulcos, ou 
seja, em correção estética. A quadrilha, descoberta no 
Estado do Rio de Janeiro, produzia o Metacrill numa 
casa sem condições sanitárias. O medicamento, pas-
mem V.Exas., era distribuído não só para os Estados 
de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e 
vários outros, mas também para o exterior. A quadri-
lha exportava o produto para o Equador, a França, a 
Costa Rica, Portugal e Espanha. A situação é extre-
mamente grave, porque o medicamento pode causar 
infecção ou mesmo necrose, o que efetivamente vem 
acontecendo.

Este Parlamento e o Governo brasileiro devem 
continuar na luta contra a pirataria. Com relação a 
esse caso, a Câmara dos Deputados deve desenvol-
ver ações rígidas para ajudar no combate à pirataria, 
principalmente de medicamentos.

Para concluir, registro que amanhã, dia 20 de ja-
neiro, é o Dia do Farmacêutico, que será comemorado 
logo mais, em solenidade no Centro de Convenções 
de Brasília.

Na oportunidade, o Conselho Federal de Farmácia 
fará a outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico a 
inúmeras autoridades da área, entre as quais desta-
co a Dra. Maria de Nazaré Góes Ribeiro, farmacêutica 
do Estado do Amazonas, pesquisadora extremamente 
reconhecida e merecedora da homenagem, e a Depu-
tada Estadual Jussara Cony, farmacêutica industrial 
que faz excelente trabalho técnico e importante tra-
balho político.

Deixo registrados meus cumprimentos a todas 
as farmacêuticas e a todos os farmacêuticos de nos-
so País, categoria a que tenho muito orgulho de per-
tencer.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Antonio Carlos Biscaia, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Manato, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos na iminência de mais uma indi-
cação do Presidente Lula para o Supremo Tribunal 
Federal. Hoje, o Ministro Carlos Velloso completa 70 
anos e é aposentado compulsoriamente. 

Surgem, a todo momento, especulações de mais 
duas possíveis indicações este ano, com as prováveis 
saídas dos Ministros Nelson Jobim e Sepúlveda Per-
tence. Ao mesmo tempo, aumentam as críticas sobre 
os possíveis indicados e, o que é inaceitável, as acu-
sações de aparelhamento e partidarização do Supre-
mo Tribunal Federal.

Tais críticas revelam, desde já, seu caráter polí-
tico e ideológico, numa clara tentativa de impedir que 
o Presidente Lula exerça sua prerrogativa constitucio-
nal de indicar nomes para o STF, e desconsideram, 
de forma deliberada, a própria história constitucional 
brasileira e do Supremo Tribunal Federal.

A nossa Suprema Corte sempre contou, e conta, 
com Ministros que possuíam carreira política e parti-
dária. Para comprovar a afirmação, citaremos alguns 
desses expressivos exemplos, dentre outros: Maurício 
Corrêa, Senador do PDT e Ministro da Justiça no Go-
verno Itamar Franco; Nelson Jobim, Deputado Federal 
pelo PMDB e Ministro da Justiça no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso; Paulo Brossard, Deputado Es-
tadual, Federal e Senador pelo PMDB e Ministro da 
Justiça no Governo José Sarney; Oscar Dias Corrêa, 
Deputado Federal pela UDN e Ministro da Justiça no 
Governo José Sarney; Adaucto Cardoso, Vereador e 
Deputado Federal pela UDN, Presidente desta Casa, 
em 1966; Bilac Pinto, Líder da bancada da UDN, Pre-
sidente da Câmara dos Deputados; Prado Kelly, Depu-
tado Federal, Presidente da UDN e Ministro da Justiça 
no Governo Café Filho; Carlos Maximiliano, Deputado 
Federal e Ministro de Estado do 1º Governo Getúlio 
Vargas; Evandro Lins e Silva, Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República, no Governo João Gou-
lart e Ministro das Relações Exteriores; Victor Nunes 
Leal, Chefe do Gabinete Civil do Governo Juscelino 
Kubitschek; Hermes Lima, Ministro de Estado de di-
versas Pastas no Governo João Goulart e Presidente 
do Conselho de Ministros (Primeiro-Ministro); Epitácio 
Pessoa, Deputado, Senador, Ministro de Estado e Pre-
sidente da República de 1919 a 1922.

Certamente , não se pode dizer que o Supremo 
Tribunal Federal tenha sido historicamente aparelha-
do pelos diversos Governos que nomearam esses 
políticos para o Supremo Tribunal Federal. Com exce-
ções que somente confirmam a regra, os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, ainda que tenham origem 
político-partidária, historicamente, revelaram-se inde-
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pendentes em relação ao Presidente que os indicou 
para o cargo, julgando tão-somente a partir de suas 
convicções jurídicas e políticas.

Assim, querer impedir que o Presidente Lula in-
dique pessoas com todas as qualificações exigidas 
pela Constituição Federal, mas com atividades políti-
co-partidárias, é desconsiderar a natureza do Supremo 
Tribunal Federal e sua história e constitui um veto de 
natureza ideológica que se revela inadmissível.

O que se espera de um indicado para o Supre-
mo Tribunal Federal é que possua qualificação exigida 
constitucionalmente, isto é, notável saber jurídico e re-
putação ilibada. A atual composição do Supremo, com 
11 Ministros indicados pelo Presidente da República 
e aprovados pelo Senado Federal, está nessa linha a 
que me referi.

Temos que considerar ainda as indicações feitas 
pelo Presidente Lula a partir do momento em que as-
sumiu a Presidência da República: Joaquim Barbosa, 
membro do Ministério Público Federal; Cezar Peluso, 
famoso jurista e professor da USP; Eros Grau, advo-
gado e acadêmico notável; e Carlos Britto. Foram as 
4 indicações do Presidente Lula, todas atendendo aos 
requisitos constitucionais. O único que tinha vinculação 
partidária, Carlos Britto, pode-se assegurar que tem 
tido um posicionamento progressista e absolutamente 
independente na sua ação no Supremo Tribunal Fe-
deral. Em nenhum momento, o Presidente Lula buscou 
aparelhar ou politizar o Supremo Tribunal Federal.

Assim, ficam evidentes os reais interesses da-
queles que insistem em criticar indicações políticas em 
um discurso falso, ultrapassado e ideológico, que, em 
nome da neutralidade do STF, tem interesse em impedir 
indicação de juristas progressistas para o STF, sob o 
argumento de que integram partidos políticos.

Desse modo, devem ser refutadas duramente 
as críticas acerca de uma tentativa de aparelhamento 
do Supremo Tribunal Federal. Deve ser denunciada 
a verdadeira censura política ideológica, que busca 
impedir que o Presidente Lula indique membros qua-
lificados do PT e de qualquer partido político para o 
Supremo Tribunal Federal, desde que cumpridas as 
exigências constitucionais de reputação ilibada e no-
tório saber jurídico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO BAUER (PSDB – SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas Par-
lamentares, membros desta Casa, sinto-me satisfeito 
por termos cumprido a vontade popular, ao decidirmos 
por mudanças com relação ao pagamento extraordi-
nário das convocações extraordinárias e também por 
reduzirmos o período do recesso Legislativo.

A meu ver, são procedimentos, sem dúvida, que 
estão de acordo com a aspiração do povo brasilei-
ro no sentido de ver esta Casa ainda mais atuante 
e presente e a atividade política mais transparente. 
Mas tenho certeza de que também V.Exas. se sentem 
entristecidos quando verificam, ao mesmo tempo em 
que estamos trabalhando para resgatar credibilidade, 
buscar transparência e alcançar maior eficiência, que 
circula pela Internet documento apócrifo que indica 
nomes de Parlamentares que teriam se beneficiado 
nas últimas eleições com recursos de empresas, in-
clusive estatais. 

Sr. Presidente, meu nome é citado, mas não 
tomarei nenhuma providência, porque não dou aten-
ção a quem se esconde na sonegação do seu próprio 
nome. Não darei atenção a quem quer que seja, por-
que meus eleitores em Santa Catarina me conhecem. 
Tive – e tenho – uma vida pública limpa, tenho uma 
atividade política honesta e, para quem não sabe, tive 
a campanha mais cara de Santa Catarina em termos 
de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Portanto, 
não tenho medo de qualquer denúncia ou acusação, 
já que, à época, como Vice-Governador do Estado, 
pautei minha campanha para este mandato dentro da 
mais absoluta e total legalidade.

Nada tenho a esconder, nada tenho a temer, mas 
entendo que a Presidência desta Casa deve acolher 
sugestões aqui apresentadas, inclusive repetidas pelo 
Deputado Jair Bolsonaro, no sentido de se criar uma 
Comissão para tomar providências e adotar procedi-
mentos que valorizem, sim, a Casa e seus integrantes, 
especialmente aqueles que atuam com seriedade e 
responsabilidade. 

Venho a esta tribuna também para dizer a V.Exas. 
– e principalmente ao Governo Federal – que Santa 
Catarina, um Estado exemplar e bem-sucedido econo-
micamente, chora a triste realidade da estiagem que 
mais uma vez prejudica a nossa economia, principal-
mente a região oeste do Estado, onde já temos mais 
de 70 Municípios que decretaram emergência. 

Temos milhares de agricultores responsáveis pela 
nossa grande agroindústria. Todos sabem da grande 
expressão da agricultura catarinense, da fruticultura, 
da suinocultura, da avicultura. Toda essa área produti-
va está prejudicada pela estiagem, que não acontece 
pela primeira vez, são sucessivos anos de ocorrência. 
O nosso agricultor já se encontra deprimido e desani-
mado. A cada ano se sucedem grandes movimentos 
para que se possa postergar vencimento de financia-
mentos e transferir dívidas bancárias. A cada ano se 
tomam providências que chegam muito tarde, e o nos-
so agricultor passa fome e sede, apesar de ser ele o 
responsável pela atenção a todo o Brasil e ao mundo 
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no sentido de oferecer alimentos de qualidade. É uma 
injustiça pessoas que produzem alimentos terem de 
passar sede e tantos momentos de privação.

Peço aos Deputados do meu Estado, ao Fórum 
Parlamentar Catarinense, a todos os Deputados desta 
Casa e principalmente ao Governo que nos unamos 
neste momento e tomemos providências urgentes e 
enérgicas para ajudar Santa Catarina.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, no Maranhão, recentemente, um Juiz de Direito 
de Primeira Instância, o Dr. Jorge Moreno, da Comarca 
de Santa Quitéria, foi premiado em âmbito nacional. Foi 
ao Estado o Secretário de Direitos Humanos para assi-
nar convênios com entidades judiciárias, organizações 
não-governamentais e com o Governo do Maranhão 
a fim de acabar com o sub-registro – no Maranhão há 
uma quantidade muito grande de pessoas que não têm 
sequer o registro de nascimento. 

O comportamento do Dr. Jorge Moreno tem sido 
maravilhoso. Ele está levando a Justiça à comunidade 
e interagindo com a população em todas as Comarcas 
por onde passa.

Mas essa atitude incomoda, Sr. Presidente, prin-
cipalmente os que têm o domínio do Estado e não 
querem, de forma alguma, que a população exerça 
seu direito à cidadania, porque passaria a ter senso 
crítico e a escolher melhor seus mandatários. Se fôs-
semos escolher o que é melhor para o Maranhão, há 
muito tempo teríamos tirado do poder a oligarquia que 
comanda o Estado há 40 anos.

Isso posto, Sras. e Srs. Deputados, denuncio a 
atitude do Deputado Max Barros, do PFL do Maranhão, 
que acusou o Juiz Jorge Moreno de uso de palanque 
político porque, em defesa do cidadão de Santa Quité-
ria, o Juiz obrigou a CEMAR a implantar no Município 
o Programa Luz para Todos, editado pelo Presidente 
Lula para levar cidadania a todos os lares do Brasil. 

A denúncia foi parar na Corregedoria do Tribunal 
de Justiça, e, vejam o absurdo, a maioria dos Srs. De-
sembargadores do Maranhão, comandados pela De-
sembargadora Nelma Sarney – que, como o próprio 
nome diz, é parenta do ex-Presidente José Sarney –, 
afastou o Juiz Jorge Moreno sem que S.Exa. pudesse 
nem mesmo exercer o legítimo direito à defesa. 

Temos de denunciar o que acontece no Maranhão 
a todo o Brasil, principalmente ao Conselho Nacional 
de Justiça, para que observe como naqueles tribunais 
estão sendo patrocinados acertos e desacertos, como 
estão sendo comandadas as sessões e definidas as 
sentenças. 

Solidarizo-me com o Juiz Jorge Moreno. Todo o 
Maranhão tem conhecimento do seu trabalho e está 

de braços dados. O povo de Santa Quitéria não se 
calará, marchará sobre São Luís para exigir do Tribu-
nal de Justiça o mesmo comportamento cobrado de 
nós, ético, transparente e, acima de tudo, com o uso 
da lei pela lei. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
também saudar os agentes comunitários de saúde e 
os agentes de combate a endemias e elogiá-los pela 
forma brilhante como lutaram pelos seus direitos nos 
bastidores desta Casa, visitando nossos gabinetes. 
Vale ressaltar que, por unanimidade, os Parlamenta-
res decidiram ontem, num ato de justiça, dizer “sim” 
à regularização da atividade desses abnegados pro-
fissionais.

Depois de iniciado esse trabalho, que substituiu 
o dos “sucamzeiros” que andavam com uma sacola 
de 30 quilos nas costas, de casa em casa, combaten-
do a malária e outras endemias que incomodavam o 
País, diminuiu a mortalidade infantil e o número de in-
ternações e melhorou a qualidade de vida do cidadão 
comum lá no povoado. 

Estão, portanto, Sr. Presidente, de parabéns os 
Srs. Parlamentares, os agentes comunitários de saúde 
e os agentes de combate a endemias, que ontem aqui 
patrocinaram uma tarde prazerosa de democracia, em 
que todos nos consagramos. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Dr. Ribamar 
Alves, o Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Reinaldo Betão, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Manato, do PDT do 
Espírito Santo.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
muito orgulho que venho à tribuna neste início de ano, 
depois de um 2005 muito turbulento, um ano ruim e até 
improdutivo, em que sofremos um verdadeiro massacre 
– e não só este Congresso, mas também o Executivo 
e o Judiciário. 

Primeiramente, quero parabenizar o Deputado 
Jair Bolsonaro – e sempre tive muita admiração pela 
sua independência e postura ética. O que S.Exa. disse 
expressa a verdade. A imprensa tem de saber informar 
à população o que de fato acontece. 

Já fui professor e tenho muito orgulho disso. Ad-
miro essa classe de trabalhadores tão importantes 
para o País. Tenho irmã professora. Observem que o 
professor tem uma carga horária para dar aulas e ou-
tra para prepará-las. A imprensa precisa entender que 
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nossa atividade é parecida. Eu gostaria de saber qual 
dos 513 Parlamentares não tem uma agenda vasta, 
cheia de compromissos, para amanhã, sábado e do-
mingo. A propósito, convido a imprensa a me acompa-
nhar no Estado esses dias. Venham comigo, atendam 
meu telefone celular, dirijam comigo para saber se nós 
trabalhamos ou não. 

É um absurdo dizerem que agora temos 30 dias 
de férias, como todo brasileiro tem, mais 25 dias de 
recesso. Ora, só não foram aprovados os 45 dias por-
que, quando o Natal e o Ano-Novo caíssem numa ter-
ça ou quarta-feira e não houvesse sessão na Câmara, 
a imprensa viria aqui filmar o plenário, para noticiar 
que ninguém estava trabalhando. Foi só por isso que 
a Casa, num gesto nobre, preventivo, marcou para o 
dia 22 o início do recesso.

Quanto à convocação extraordinária, entendi jus-
to o não-pagamento da remuneração adicional, assim 
como a decisão de deixar para esta Casa a prerroga-
tiva de dizer se quer ou não a convocação. 

No meu Estado, alguns Secretários que outrora 
foram Deputados Federais nos criticaram a convoca-
ção, mas eles participaram, quando exerceram man-
dato nesta Casa, de todas as convocações extraordi-
nárias e receberam pagamento por todas elas. Agora, 
falam de ética. 

Esta Casa, sim, justificou o porquê desta convo-
cação, mas deveria ter incluído também, Sr. Presiden-
te, algum mecanismo para que todas as Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais fizessem o mesmo. 
Tenho certeza de que algumas já o fazem e que outras 
irão fazê-lo, mas é necessária uma mobilização para 
que o exemplo dado pela nossa Casa nesta convoca-
ção seja uma regra nacional.

Parabenizo os Deputados Federais, especialmen-
te o nosso Presidente, que adotou uma posição deci-
siva, bem como o Colégio de Líderes, que se reuniu 
e debateu a matéria até chegar a uma conclusão. É 
isso o que temos de fazer. 

Para a imprensa deixo o seguinte recado: noticie, 
sim, mas noticie a verdade. Noticie o que realmente 
está acontecendo. A propósito, ouvi um comentário 
de Arnaldo Jabor em que critica tudo e todos: quem 
recebeu, quem não recebeu, quem devolveu, quem 
não devolveu, quem doou. Todos os casos foram cri-
ticados, e não se pôde entender o que ele quis dizer 
com aquilo.

Por fim, parabenizo mais uma vez o Deputado 
Jair Bolsonaro. S.Exa. também foi muito feliz na com-
paração feita, com todo o respeito, em relação ao jor-
nalista Alexandre Garcia. Creio que tem de haver um 
pouco mais de respeito pelos Parlamentares brasilei-

ros, porque só nós sabemos o que temos realizado 
em nossas bases.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) – Convido 

o Deputado Manato para reassumir a Presidência.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
também sigo a linha inicialmente defendida pelo Depu-
tado Jair Bolsonaro, cujas posições são cercadas de 
coerência.

Está muito difícil exercer a atividade política hoje 
no Brasil. Para surpresa de todos, a cada eleição, cai 
o nível da representação em todos os setores. Se 
pudéssemos fazer uma comparação em qualquer ci-
dade, Estado, ou mesmo neste Congresso Nacional, 
constataríamos que, a cada Legislatura, cai o nível da 
representação política. 

Por que isso vem acontecendo? Porque as pes-
soas de bem, que realmente têm espírito público, estão 
desmotivadas a continuar nessa atividade. Está difícil 
demais! A mídia vem sendo muito cruel. Quando ocorre 
um fato negativo causado por algum político, divulga-o 
nacionalmente com a intenção de generalizar, de fazer 
com que o povo brasileiro pense que todos são corrup-
tos, acomodados, egoístas, desatenciosos.

E ssa não é a realidade da grande maioria. Não é 
a minha, na atividade que, há 18 anos, honrosamente 
exerço. Fui Vereador por 2 mandatos, em Campos, e 
Presidente daquela Câmara Municipal. Exerço meu 
mandato na Câmara dos Deputados pela terceira vez. 
Cheguei a esta Casa, em 1994, com 35 mil votos; em 
1998, voltei com 72 mil; e, em 2002, fui eleito com 111 
mil votos. Isso acontece de graça? Não tenho apoio da 
mídia, não tenho padrinho. A maioria dos Parlamen-
tares desta Casa não tem mídia nem padrinhos, mas 
tem serviços prestados, tem espírito público. 

Convido esses cidadãos que nos criticam e ge-
neralizam covardemente sobre a classe política bra-
sileira, principalmente os integrantes do Congresso 
Nacional, a ingressarem na vida pública. Eles não são 
os homens de bem? Não estão preocupados com o 
futuro do País? Então, que se candidatem, que se fi-
liem a um partido, que ganhem 1, 2 ou 3 eleições! É 
o desafio que faço. E espero que essas pessoas de 
bem não se afastem da política. 

Há políticos que dedicaram a vida à atividade 
pública e que hoje passam dificuldades. Conheço mui-
tos ex-Vereadores, ex-Deputados, ex-Prefeitos, que 
hoje sofrem no anonimato, que perderam a saúde, a 
família e até a condição financeira. Muitos perderam 
ainda o bem mais importante que o homem pode ter: 
a dignidade. 
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A política no Brasil vem se transformando numa 
atividade de altíssimo risco. Aí as pessoas de bem 
relutam e, em hipótese alguma, ingressarão nessa 
atividade.

A mídia precisa ter mais cuidado e mais respon-
sabilidade com as críticas que faz e deve parar de 
generalizar. 

Por outro lado, nós, Congressistas – Câmara e 
Senado –, também temos alguma culpa. Tenho o maior 
respeito pelo Presidente da Câmara, mas S.Exa. tem de 
tomar posição mais firme em defesa desta Casa e dos 
seus membros. Os líderes partidários têm fraquejado. 
Estão fracos. Com todo o respeito aos nossos líderes, 
já tivemos outros que se impuseram de maneira mais 
forte e mais respeitada. Por causa disso, a mídia vem 
nos encurralando. Temos de dar um basta nisso, sim, 
Sr. Presidente.

Vejo aqui o Deputado Humberto Michiles, que, 
no seu Estado, o Amazonas, enfrenta todos esses pro-
blemas que acabei de narrar. Todos vivemos um dia-
a-dia muito difícil. Hoje, realmente, a atividade política 
é um sacerdócio, exercido pela grande maioria como 
instrumento do bem, mas não é fácil, Sr. Presidente, 
passar pelo que estamos passando. 

Recordo que, nas eleições passadas, a Central 
Única dos Trabalhadores, a honrosa CUT, numa atitude 
mentirosa e covarde, publicou na Internet uma lista de 
Parlamentares que teriam votado contra o 13º salário do 
trabalhador. Foi um instrumento covarde utilizado para 
destruir muitos companheiros. Graças a Deus, sobrevivi, 
como muitos outros, mas valorosos colegas perderam 
as eleições em função daquelas denúncias covardes. 
E prevejo que, daqui a pouco, outras surgirão. 

Peço ao nosso Presidente e aos nossos Líderes 
que se imponham mais e resistam em defesa dos va-
lorosos Parlamentares desta Casa.

Durante o discurso do Sr. Paulo Feijó, 
o Sr. Reinaldo Betão, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Manato, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an-
tes de mais nada, registro matéria que considero mui-
to importante a respeito do Programa Luz para Todos, 
pelo qual parabenizo o Presidente Lula: 

“O Programa Luz para Todos foi criado 
em novembro de 2003 para levar energia elé-
trica a brasileiros do meio rural. Já foram aten-
didos mais de 2 milhões de pessoas. Energia 

elétrica foi levada aos assentamentos rurais, 
comunidades indígenas e quilombolas. Até o 
final do programa, previsto para 2008, serão 
investidos R$9,5 bilhões”.

Só quem morou em casa de taipa, em lugar que 
não tinha energia elétrica, só quem usava lamparina, 
vela ou lampião, sabe o quanto isso é importante. Em 
visita a assentamentos em São Paulo, vivi as agru-
ras dos assentados, que também receberam luz do 
Governo Estadual, porém, paga e caríssima. Hoje, 
são considerados inadimplentes porque não podem 
pagar. Diferentemente, esse projeto prevê luz gratui-
ta para todos. Parabéns ao Presidente Lula por mais 
essa ação rumo à qualidade social, que vai ao cerne 
de graves problemas.

Sr. Presidente, gostaria agora de falar sobre al-
guns projetos que apresentei, e que ainda não foram 
divulgados, para os quais solicito a consideração dos 
nobres Parlamentares na votação.

Apresentei ontem o Projeto de Lei nº 6.504, de 
2006, que pretende regulamentar o trabalho dos ope-
radores de prensa, prevê ações que dêem fim a aci-
dentes e assegura alguns direitos à classe. Esse pro-
jeto é resultado de debates feitos em congressos de 
metalúrgicos do ABC Paulista, categoria que dispõe 
de convenção coletiva assinada pelo patronato.

Outro projeto de minha autoria, de nº 6.363, de 
2005, altera a redação do caput do art. 12 da Lei nº 
6.019, de 1974, para assegurar aos trabalhadores 
temporários as mesmas condições oferecidas pelas 
empresas aos efetivos.

Na verdade, o trabalhador temporário hoje é humi-
lhado. Seu salário é, em média, 50% menor que o dos 
efetivos. Ele é contratado para realizar trabalho que a 
empresa não pode fazer e é usado como mecanismo 
para gerar lucro mais fácil para o empresário. Isso não 
é correto, do meu ponto de vista.

Outro projeto que apresentei, nobres Deputados, 
de nº 6.362/05, garante, no dia das eleições, transpor-
te gratuito para todos. Essa lei visa acabar com o trá-
fico de influência dos candidatos que dão transporte 
grátis aos eleitores, com o objetivo de conseguir mais 
votos. Se a eleição é obrigatória, o Estado deveria ter 
a obrigação de dar o transporte de graça. Esse proje-
to já tramita na Casa, e gostaríamos de contar com o 
apoio dos Parlamentares para aprová-lo.

Outro projeto que também resulta do Congres-
so dos Metalúrgicos do ABC tramita na Casa sob o 
nº 6.361. É o que institui o Dia Nacional do Cipeiro, 
27 de julho, em homenagem a esses companheiros 
e companheiras que tanto labutam na prevenção de 
acidentes de trabalho. 
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Sr. Presidente, tenho ainda 2 projetos apresen-
tados.

Um deles proíbe o caixa de supermercado, de-
pendendo do tamanho da empresa, de ser, ao mesmo 
tempo, embalador. Há uma cobrança excessiva dessas 
pessoas, e muitas estão adoecendo. Não é possível que 
um trabalhador exerça 2 funções ganhando apenas por 
uma, além disso, ocupando lugares que deveriam ser 
de tantos jovens desempregados. Muita gente poderia 
estar ocupando esses postos de trabalho.

Por fim, a outra proposta regulamenta a demis-
são coletiva e determina outras providências, isto é, 
oferece critérios de solidariedade e cidadania aos tra-
balhadores que enfrentam essa situação.

A revista Exame fez comentário sobre o meu 
projeto, mas não ouviu minha opinião. Eu gostaria de 
ser ouvido e de debater o assunto. É fundamental, na 
hora da demissão, na hora da crise, que todos partici-
pem na tomada das melhores decisões.

Para concluir, Sr. Presidente, agradeço aos no-
bres Parlamentares a consideração por esses projetos, 
apresentados no final do mês passado, e conto com 
o apoio de todos para que sejam aprovados. Afinal de 
contas, esta Casa é que deve elaborar projetos e fazer 
valer suas disposições.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Como há gran-

de quantidade de Parlamentares inscritos para falar, o 
tempo destinado a cada um será de 4 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Heinze.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Deputado Jair Bolsonaro criticou, nesta manhã, 
alguns jornalistas de emissoras de rádio e televisão e 
de jornais por comentários sobre as atividades da Câ-
mara dos Deputados. Gostaríamos que tais jornalistas 
tivessem mais respeito pelos Parlamentares e procu-
rassem conhecer melhor o trabalho que realizamos 
dentro e fora desta Casa.

Hoje pela manhã, o jornalista Alexandre Garcia 
afirmou que um Parlamentar teria 84 dias de férias, 
considerando segundas e sextas-feiras, mais 55 de 
recesso parlamentar, no total de 139. Há alguns dias, 
o comentarista Arnaldo Jabor fez comentário seme-
lhante, dizendo que seriam 160 dias de férias. 

Gostaria de informar aos senhores jornalistas 
e cidadãos brasileiros que eu e tantos outros Parla-
mentares trabalhamos, em média, de 10 a 12 horas 
por dia, 7 dias por semana. Tenho 55 anos de idade e 
nunca tirei 30 dias de férias. Nunca! Trabalho desde os 
6 anos. Deveriam ter mais respeito com os Parlamen-
tares desta Casa. Se querem realmente ajudar o País, 

têm outros temas com que se preocupar, a começar 
pelos juros bancários. 

Há algumas semanas, o jornal Folha de S.Paulo 
noticiou que o lucro dos bancos foi de 19,59 bilhões de 
reais nos primeiros 9 meses de 2005 e 25 a 26 bilhões 
de reais durante todo o ano. A taxa de juros que se 
pratica no Brasil é a maior do mundo. O País pagou, 
Deputado Jair Bolsonaro, a média de 140 bilhões de 
reais de juros nos anos de 2003, 2004 e 2005. Se so-
marmos ao que será pago em 2006, o Governo Lula 
desembolsará quase 600 bilhões de reais de juros 
referentes às dívidas interna e externa. A alta taxa de 
juros é que ocasiona isso. Esses senhores da imprensa 
deveriam se preocupar com o assunto. É uma suges-
tão para a pauta com a qual deveriam se envolver a 
fim de ajudar o País, Deputado Manato. 

Por que não falam da nossa carga tributária, uma 
das mais elevadas do mundo? Façam campanha para 
baixá-la, como fizeram agora para os Deputados de-
volverem seus salários. Falem da alta carga tributária. 
Falem do lucro que as multinacionais têm hoje. 

A agricultura perdeu, no ano passado, 20 bilhões 
de reais. Abaixaram o preço do arroz, do trigo, da soja e 
do milho para que os brasileiros tivessem comida mais 
barata. Resultado: os agricultores perderam com essa 
medida. Sabem quem ficou com esse lucro? As gran-
des redes de supermercado: Pão de Açúcar, Wal-Mart, 
Sonae, Macro, Extra, enfim, todas as multinacionais.

O arroz baixou 50% para o produtor no ano pas-
sado. Sabem quanto caiu para o consumidor? Vinte 
e cinco por cento. Quem ficou com o lucro de 25%? 
Não foi o consumidor, o povo pobre do Brasil: foram 
os supermercados. 

Essa é uma sugestão de pauta para esses jor-
nalistas procurarem resolver os problemas nacionais. 
Há bilhões em dívidas a serem pagas pelo setor pú-
blico federal. Seguramente, é a metade do Orçamento 
da União: 700 a 800 bilhões de reais, quase tudo de 
grandes empresas.

Por que as televisões e os jornais não divulgam 
quem são os grandes devedores? Certamente, mui-
tos estão incluídos e, por isso, não farão essa cam-
panha. 

A dívida que o Brasil tem para receber dá quase 
1 trilhão de reais. Seria preciso uma campanha para 
mostrar os sonegadores, os grandes devedores, os 
grandes empréstimos.

A Rede Globo de Televisão, foi dito neste micro-
fone pelo ex-Deputado Roberto Jefferson, é o Diário 
Oficial do Governo Federal. Estão agindo com segundas 
intenções para denegrir a imagem deste Parlamento. 
É o que desejam. O Presidente Lula e o Partido dos 
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Trabalhadores estão em baixa. Querem que também 
estejamos. 

Há muita gente boa em todos os partidos des-
te Parlamento. Portanto , tem de haver mais respeito 
com os integrantes desta Casa. É isso o que pedimos, 
e damos essas sugestões para que os jornalistas se 
entretenham. Assim, poderão abordar vários temas 
para ajudar o País, em vez de apenas criticar o Con-
gresso Nacional.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero fazer um registro, embora rápido, sobre 
a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central – COPOM, que agora passa a ser pressiona-
do politicamente, de forma aberta, pelo Presidente da 
República e pelos Líderes do Governo, em defesa da 
queda dos juros.

Pressionam o Banco Central, por intermédio do 
COPOM, para que baixe a Taxa SELIC. Antes, o discur-
so era outro. Diziam que o Governo não deveria inter-
ferir para que o COPOM tomasse decisões soberanas, 
para que o Banco Central tomasse decisões sobera-
nas. Agora, não; a pressão é aberta, é clara, inequí-
voca, para que o Banco Central baixe os juros, pouco 
importando que isso interfira, de fato, mais adiante no 
processo de recuperação econômica do País.

De pouco adianta baixar os juros sem ter uma 
estrutura de produção adequada. O Brasil não tem 
uma estrutura de produção. O Brasil é o quinto maior 
país do mundo em território, em população, com uma 
grande economia, e tem uma produção pequena. Isso 
explica o aperto nos juros. O Brasil não tem estrutu-
ra financeira de vanguarda como têm a Alemanha, a 
França, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, o Ja-
pão. Os grandes países do mundo têm uma estrutura 
nacional de vanguarda, não estão submetidos ao sis-
tema financeiro internacional. 

Não se trata de ser contra banco, contra isso ou 
contra aquilo. Isso não funciona. O que funciona é o 
país ter uma estrutura financeira de vanguarda, o que o 
Brasil não tem. Só agora o aposentado obteve o direito 
de fazer empréstimo sob consignação, prática antiga 
nos Estados Unidos e na França – a França tem uma 
caixa só de consignações para o servidor público há 
mais de 50 anos. Só agora o Brasil permitiu que ban-
cos privados, agindo sorrateiramente, oferecessem 
empréstimos sob consignação. 

Sr. Presidente, essa decisão de ontem do CO-
POM foi mais política do que técnica. Se fosse por esse 
prisma, certamente a taxa de juros teria permanecido 
a mesma. A economia mundial nesta semana está sob 
o foco do aumento do barril de petróleo, algo gravís-
simo, a questão da Nigéria. A pressão internacional 

que vem ocorrendo faz com que as taxas de juros se 
mantenham em determinados patamares. 

Portanto, a queda de ontem foi fruto de pressão 
política, porque a taxa de juros no varejo vai continuar 
alta para o consumidor, com taxas estratosféricas no 
crédito bancário. A queda da Taxa SELIC só pode ser 
explicada se houver uma redução nas taxas de juros 
para o consumidor. O resto é perfumaria, decisão po-
lítica, visando às eleições de 2006.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aprovamos em primeiro turno a redução do re-
cesso parlamentar, e o fizemos em boa hora.

Evidentemente, o recesso parlamentar não cons-
titui férias e não é dos Deputados, mas do Parlamen-
to. O recesso é uma criação muito antiga e existe por 
vários fatores. Argumenta-se que os Deputados preci-
sam visitar as bases. Alegam-se outras questões, mas 
o principal fator histórico por que existe o recesso é 
que o povo precisa vigiar o que esta Casa faz. Por isso, 
não podemos ter atividades de madrugada, como às 
vezes temos. Nesse caso, o recesso é uma proteção 
popular. Da mesma forma, não podemos, em uma con-
vocação extraordinária, votar qualquer projeto, apenas 
aqueles que estão inclusos na pauta da convocação. 
Isso vem das Constituições do mundo, há 500 anos. 
Desde João Sem Terra já havia preocupação com isso. 
Qual é a preocupação? O recesso é uma proteção das 
pessoas para que, entre o Natal e o Ano Novo, não 
aumentemos os impostos do povo.

Mas parece que tudo aqui é mordomia. Vejam a 
escada rolante que temos na Casa. Ela existe para que 
o Parlamentar venha votar o mais rapidamente pos-
sível. Ouvi alguém dizendo esses dias que os Parla-
mentares colocaram essa escada para não caminhar, 
ou caminharem mais devagar. Essa é a visão que se 
tem. É claro que, com a televisão transmitindo ao vivo 
nossos trabalhos, com o advento da Internet, é mui-
to mais fácil para a população nos fiscalizar. Por isso, 
nós, representantes do povo, não precisamos, neste 
instante, que este Parlamento tenha um recesso tão 
longo como havia.

Então, este é um momento histórico de mudança, 
mas com a compreensão de que o recesso não tem 
nada a ver com férias. Às vezes dizemos que vamos 
passar um período com a família, mas ele não tem 
nada a ver com isso. Talvez nem com meios de trans-
porte. Quando se elaborou a Constituição de 1988, já 
existiam os mesmos meios de transporte que existem 
hoje. Estamos destruindo muitas das coisas que são 
uma proteção para o Parlamento, em função dessas 
denúncias da imprensa.
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Se queremos melhorar esta Casa, não é comba-
tendo a imprensa. Temos de nos realiar à população 
brasileira, porque a imprensa está fazendo hoje o jogo 
daqueles que querem em 2007 um Congresso dócil, 
para reduzir direitos trabalhistas, para fazer reformas 
que não são feitas se houver um Congresso forte. A 
imprensa está aliada ao sistema financeiro.

O povo ilude-se ao achar que seu protetor é essa 
democracia direta, que é a imprensa brasileira. Nós 
somos os representantes, mas temos de nos aliar no-
vamente ao povo brasileiro. Evidentemente, fizemos 
aqui muita bobagem, cometemos muitos equívocos 
e erros, e a população também não nos aceita mais 
como seus representantes.

O povo brasileiro perde quando o Poder Político 
se fragiliza. Isso é histórico, basta observar os fatos. 
Quando o poder político está fraco, o sistema financei-
ro está forte; quando o sistema econômico está forte, 
o poder político está fraco. Hoje, é isso que ocorre. E 
a população só tem benefício e força quando o poder 
político está forte. A população precisa compreender 
isso. Mas nós é que temos de fazer com que isso seja 
compreendido.

Temos de nos aliar ao povo brasileiro para real-
mente bem representá-lo. A redução é uma conseqü-
ência do momento histórico, da evolução tecnológica, 
que não tem nada a ver, na minha compreensão, com 
férias ou trabalho nas bases, mas sim com um meca-
nismo de proteção, não tão necessário agora como o 
era no passado.

O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Sem revisão 
do orador .) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste mês de janeiro o belíssimo Município de Angra 
dos Reis está comemorando 504 anos de fundação.

Localizado na região conhecida como Costa Ver-
de, a 155 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, 
Angra dos Reis é um lugar que reúne as condições 
necessárias para uma vida de qualidade. Seu poten-
cial turístico é confirmado pelas belas praias, serras, 
pelos passeios de escunas e pelo povo hospitaleiro e 
educado que ali vive. 

Fundado em 6 de janeiro de 1502, o Município 
possui um visual paradisíaco, mágico: dispõe de 8 baí-
as e 365 ilhas. A natureza exuberante era motivo pelos 
quais navios piratas eram vistos pelo litoral.

No início de século XX, houve uma retomada 
no crescimento econômico com a cultura da banana; 
a construção da ferrovia, que ligava Angra à estrada 
ferroviária principal, proporcionou o incremento da ati-
vidade portuária, principalmente grãos e o transpor-
te de bobinas de aço para a Companhia Siderúrgica 
Nacional – CSN.

A construção do Estaleiro Verolme, na década 
de 50, e a instalação de um terminal de desembarque 
pela PETROBRAS impulsionaram a atividade operá-
ria na região e mantiveram a economia da cidade por 
décadas. Nos anos 70, com o programa nuclear bra-
sileiro, Angra foi escolhida para berço das 8 usinas do 
projeto inicial.

Com a inauguração da Estrada Rio-Santos, a 
atividade turística virou grande potencial e sua conso-
lidação permitiu o incremento na geração de emprego 
e renda do povo de Angra dos Reis. 

Por fim, parabenizo a população desse importan-
te Município, em nome do ilustre e brilhante Prefeito 
Fernando Antonio Ceciliano Jordão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a 
abordar outro assunto: a reciclagem de lixo no Brasil. 
A preocupação com essa questão está em bastante 
evidência, o que, certamente, traz enormes vantagens 
para a população, o Governo e, sobretudo, o meio 
ambiente. 

A notícia positiva mais recente vem da Prefei-
tura Municipal de Petrópolis, por meio do Programa 
Petrópolis Recicla. O objetivo é dar destinação eco-
logicamente correta às embalagens de plástico PET 
descartadas pela população, livrando encostas, rios e 
o próprio aterro sanitário de um material que leva até 
400 anos para se decompor.

O programa foi muito bem elaborado e está sen-
do executado pela COMDEP – Companhia Municipal 
de Desenvolvimento de Petrópolis (responsável pelo 
serviço de limpeza urbana), Secretaria de Educação, 
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Trabalho, 
Assistência Social e Cidadania. 

Os mil funcionários da COMDEP foram estimula-
dos a se engajar no serviço de coleta seletiva e, com 
o apoio da população, recolhem embalagens PET nas 
comunidades e bairros onde atuam. As embalagens 
são levadas para a sede da companhia, onde são 
prensadas e vendidas para uma empresa privada de 
reciclagem, gerando empregos, auto-estima e cidada-
nia a muita gente. 

Na rede municipal de ensino, o programa Petró-
polis Recicla ganha caráter pedagógico; funciona em 
8 escolas do Distrito de Cascatinha. Nelas, os alunos 
aprendem a importância da reciclagem para a preser-
vação do meio ambiente e assumem a tarefa de ajudar 
na coleta seletiva. Para cada 3 quilos de embalagens 
PET, os alunos recebem livros. 

A meu ver, Sr. Presidente, esse trabalho conjunto 
demonstra vontade política, comprometimento do Go-
verno Municipal com o meio ambiente e a qualidade 
de vida dos seus habitantes. 
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Parabenizo, portanto, o competente Prefeito de 
Petrópolis, Rubens José França Bomtempo, pela im-
portante iniciativa que, certamente, resultará na preser-
vação do meio ambiente, na valorização da educação, 
na geração de empregos, além de proporcionar mais 
dignidade ao povo petropolitano.

Uma prática simples, mas com resultados gran-
diosos.

Além desses 2 registros, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero também informar a visita do 
Presidente Lula ao Rio de Janeiro, especialmente à 
Baixada Fluminense, no Município de Queimados, 
em que fará o convênio para que o hospital venha a 
ser concretizado, e também a visita ao INMETRO, em 
Xerém, onde estaremos presentes para a entrega das 
casas da antiga FNM aos moradores daquela região.

Xerém foi fundada para questões bélicas. A Fábri-
ca Nacional de Motores nasceu na época da Segunda 
Guerra Mundial, com o fim de reparar os motores dos 
aviões. Depois, a extinta FNM passou pela ação da 
Fiat, da IVECO e, hoje, tem a Marcopolo Ciferal e um 
complexo de outras empresas que se estão instalando, 
devido à isenção que o Prefeito Washington Reis vem 
dando para que ali as indústrias venham se instalar, a 
fim de gerar mais emprego e renda para a região.

Nessas casas moram, há mais de 60 anos, anti-
gos funcionários da Fábrica Nacional de Motores que 
vêm fazendo uma reivindicação junto à Secretaria do 
Patrimônio da União.

Parabenizo a Dra. Alexandra Reschke e o Dr. 
Paulo Simões, no Rio de Janeiro, que fizeram um ma-
ravilhoso trabalho, o aforamento dessas casas para 
a Prefeitura de Duque de Caxias, a fim de que esses 
antigos moradores possam ter realmente a titularida-
de das suas casas. 

Amanhã, o Presidente Lula estará em Xerém. 
Tenho certeza de que o casal que recebeu a chave 
simbólica da primeira casa – moradores há 63 anos 
da mesma casa – irá também estar lá conosco para 
receber das mãos do Presidente a chave dessa pri-
meira casa, que é o sonho de todos aqueles que aju-
daram a construir as próprias casas quando foram 
para Xerém.

Portanto, Sr. Presidente, a visita do Presidente 
Lula, amanhã, ao Rio de Janeiro será muito importante. 
Estaremos lá, junto com ele, na Baixada Fluminense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, amanhã, 20 de janeiro, a cidade de Coronel Fa-
briciano, uma das mais importantes do Vale do Aço, 
completará 57 anos. 

Responsável pela formação dos Municípios de 
Ipatinga e Timóteo, dela desmembrados, a cidade so-
fre até hoje conseqüências da discriminação, princi-
palmente econômica, uma vez que ambos usufruem 
os benefícios da instalação das empresas siderúrgicas 
ACESITA e USIMINAS. A cada ano, Coronel Fabriciano 
mais se configura como cidade-dormitório, sofrendo 
todo tipo de problema nas áreas de saúde, educação 
e infra-estrutura.

Nem por isso aquela população deixa de ser 
trabalhadora. Hoje, com a administração do Prefeito 
Chico Simões, do Partido dos Trabalhadores, Coronel 
Fabriciano resgata os valores da comunidade. 

Não bastasse esse quadro delicado, no último 
dia 15 de dezembro a cidade foi assolada por um tem-
poral que destruiu 102 casas, danificou parcialmente 
220 e desabrigou 280 famílias. Dos 29 bairros, cerca 
de 18 foram inteira ou parcialmente inundados pela 
força da água, principalmente Melo Viana, Mangueira 
e Amaro Lanari. 

A situação tornou-se mais difícil porque a Pre-
feitura teve de se endividar para fazer um trabalho de 
limpeza emergencial. Estamos acompanhando o caso. 
A cidade atravessa momento de calamidade pública, 
e o processo já foi encaminhado ao Ministério da In-
tegração Nacional. Calculam-se, aproximadamente, 
10 milhões de reais de prejuízo, com várias pontes, 
escolas e casas destruídas. 

Acompanhamos de perto o problema, junto com o 
Deputado Ivo José. O Governo Federal, por intermédio 
do Ministro Ciro Gomes e seu chefe de gabinete, Dr. 
Pedro Brito, deu-nos acolhimento bastante positivo e 
tratou o Prefeito de Coronel Fabriciano com respeito e 
atenção. Está sendo providenciada uma medida pro-
visória para socorrer a cidade. O próprio Presidente 
Lula, ao tomar conhecimento da catástrofe, manifes-
tou-se favorável à liberação de recursos, dada a gra-
vidade da situação.

Aproveito este momento em que a cidade comple-
ta 57 anos para agradecer a atenção dada ao Prefeito 
e aos Deputados da região, mas também para solicitar 
de forma veemente ao Ministro Ciro Gomes, ao Sr. Pe-
dro Brito e ao Ministro Paulo Bernardo, sensibilidade 
para impedir que a burocracia atrapalhe a liberação 
urgente de recursos, pelo menos, para recuperar a 
infra-estrutura da cidade. Até hoje há bairros ilhados 
em Coronel Fabriciano.

Agradeço a V.Exa. a condescendência com o 
tempo e reitero meu apelo, Sr. Presidente.

O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.
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O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Srs. Deputados do Partido Liberal a registrar presen-
ça no plenário, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia. O 
painel já está aberto.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
o Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL – PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bra-
sil acompanhou como se procedeu no REFIS, programa 
que, no Governo Lula, tem o nome de PAES.

De junho de 2003 a outubro de 2005, o Governo 
arrecadou recursos de todas as empresas do Brasil, 
entre eles o IPI e o Imposto de Renda. Esses recursos 
ficaram retidos, ou seja, não foram distribuídos aos 
Estados e Municípios.

Durante dois anos, dissemos que a União retinha 
esses recursos. No entanto, foi preciso uma auditoria do 
Tribunal de Contas para que isso fosse constatado. E o 
Tribunal determinou à Receita Federal o repasse dos 
recursos retidos do PAES aos Estados e Municípios.

Assim foi feito nos dias 1º, 2 e 5 de dezembro. O 
valor do repasse feito, porém, não foi verdadeiro. Fize-
ram esse repasse por estimativa. O próprio Tribunal de 
Contas desconfia disso e vai fazer uma outra auditoria 
para confirmar esses repasses retidos indevidamente 
pela União. 

Além disso, é preciso pagar a atualização mo-
netária. De acordo com a lei, aquilo que é retido pelo 
contribuinte ou pela União pago fora de prazo tem de 
ser corrigido pela Taxa SELIC. E, segundo nossas 
projeções, esses recursos da atualização ascendem 
a 200 milhões de reais, se a conta paga no início de 
dezembro estiver correta.

Sr. Presidente, quero levar ao conhecimento de 
todos os Prefeitos que, pela primeira vez, o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, confirmou que 
vai agendar para breve a apreciação por esta Casa do 
projeto de reforma tributária. Na proposta, está previsto 
o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Muni-
cípios, prometido pelo Presidente Lula em dezembro 
de 2003 e sucessivamente adiado por força da Lide-
rança do Governo sob orientação do próprio Ministé-
rio da Fazenda, a fim de que não fosse aprovado em 
épocas passadas. 

Ontem, porém, o Presidente Aldo Rebelo me 
autorizou a levar ao conhecimento dos Prefeitos a 
notícia de que o projeto vai ser apreciado. Se houver 
dificuldades de aprovar a reforma como um todo, há 
uma questão de ordem deferida pelo então Presiden-
te João Paulo para permitir, pela terceira vez, que se 
fatie a reforma tributária. Ela foi fatiada para atender 
aos interesses da União quando aprovou a DRU e a 

CPMF e, depois, novamente fatiada para atender aos 
interesses dos Estados, quando se aprovou a CIDE 
– e é bom que se diga que pequena parte da CIDE 
também pertence aos Municípios do Brasil.

Agora, se não for possível aprová-la por inteiro, 
será fatiada mais uma vez para cumprir a promessa 
do Presidente com os Prefeitos do Brasil. Espero que 
esta Casa dê apoio e aprove a reforma como um todo 
ou, ao menos, o 1% de aumento para o FPM.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Deputados, a Câmara dos Deputados tem enfrentado 
um sem-número de crises e, por isso, tem sido objeto 
de manchetes de jornais, sempre de forma negativa; 
quando não muito, assunto de páginas policiais. É la-
mentável, reconheço, que alguns colegas Parlamen-
tares tenham se envolvido com atos ou ações ilegais, 
mas há de se convir que a Câmara dos Deputados, 
como legítima Casa do povo, é o Poder da República 
Federativa do Brasil mais transparente dentre os Po-
deres. Por isso a imprensa, antes de tentar desmorali-
zá-lo, deveria, sim, denunciar e fiscalizar aqueles que 
são autores de maus procedimentos, preservando-se, 
dessa forma, a instituição democrática que é o Poder 
Legislativo.

Tenho percebido que a Câmara dos Deputados 
ficou com o papel de “patinho feio” da República, en-
quanto outras instituições e entidades, privadas ou 
estatais, não sofrem pressões tão fortes como sofre 
a Câmara. 

Não quero eximir o Legislativo de suas mazelas 
e culpas, mas há de se convir que existe má vontade 
com este Poder, que é essencial para a democracia e 
para o bom andamento do Executivo, parceiro maior 
da Câmara dos Deputados, que analisa seus projetos, 
fiscaliza-os e os encaminha para serem concretizados 
quando aprovados.

Às vezes me dá a impressão de que alguns pro-
fissionais da imprensa, da imprensa política, não co-
nhecem os bastidores da Câmara, o seu funciona-
mento, bem como a função dos 513 Deputados, que 
pertencem a partidos e Estados diferentes e, portanto, 
defendem interesses regionais muitas vezes antagô-
nicos. O Parlamentar, falo do bom Parlamentar, é um 
formulador de idéias, de pensamentos e de estratégias. 
Um Deputado Federal representa primeiramente seus 
eleitores, que são milhares; representa os interesses 
de seu Estado e comumente os do País.

Por isso considero que setores da grande im-
prensa não são justos com a Câmara dos Deputados, 
porque colocam todos os seus integrantes no mesmo 
balaio. Digo isso porque converso com a população do 
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Rio de Janeiro e percebo um enorme descrédito em 
relação ao Parlamento brasileiro. 

Mas, volto a dizer, considero que a imprensa não 
diferencia os Parlamentares, pois faz jogo perigoso, in-
termitente e sistemático contra a Câmara, que comete 
muitos erros, mas, em contrapartida, acerta bastan-
te quando se trata de viabilizar a vida dos brasileiros, 
no que se refere à sua cidadania e a seus direitos e 
deveres.

Ocupo esta tribuna de forma democrática e, por-
tanto, não me omito de dizer o que penso sobre os últi-
mos acontecimentos políticos da República, bem como 
não me omito sobre algumas atitudes da imprensa em 
relação à Câmara e ao Congresso Nacional. Nós, Par-
lamentares, não paramos de trabalhar. Trabalhamos na 
Câmara e também nos nossos Estados. Nossos filhos 
e mulheres quase não nos vêem, e reclamam muito. 
Fazemos política sem parar. Dormimos pouco e aten-
demos a quem nos procura. O meu gabinete aqui em 
Brasília e meu escritório no Rio de Janeiro, no Bairro 
do Campo Grande, na zona oeste, funcionam assim. 
Vivo correndo atrás de emendas, a fim de aprová-las 
e com isso levar recursos para os Municípios do Rio 
de Janeiro. 

Portanto, não concordo com muitas coisas pu-
blicadas pela imprensa e por isso peço mais respeito. 
Se algum Parlamentar opta por agir de má-fé, que ele 
seja denunciado e punido. Mas colocar a instituição 
Câmara dos Deputados em uma situação difícil por 
causa de uma minoria, é injusto e não condiz com a 
imprensa livre, que juntamente com o Congresso Na-
cional, foi vítima da violência dos ditadores. A Câmara 
é um instrumento de liberdade e de democracia e não 
um lugar de pessoas sem condições de representar 
o povo brasileiro. Faço política de maneira séria e por 
isso exijo respeito à instituição a qual pertenço. Um 
país sem imprensa livre é um país bárbaro. Mas um 
país sem um Congresso forte é um país sem liberda-
de, à mercê dos ditadores e dos poderosos da econo-
mia. Vamos ter mais consideração com a Câmara dos 
Deputados. É o que peço, Sr. Presidente.

Apelo para o povo brasileiro para que entenda o 
papel desta Casa, que trabalha com inteligência para 
o bem do País.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desde segunda-feira esta Casa tem debatido a dimi-
nuição do recesso parlamentar e o não-pagamento da 
convocação extraordinária. Foram inúmeros os discur-
sos feitos desta tribuna, alguns, na minha concepção, 
hipócritas.

Sei que nesta Casa, em todos os partidos, há 
Parlamentares sérios, honestos e que trabalham com 

dignidade. Se há comprometimento desta Casa é pelo 
comportamento de alguns que o Conselho de Ética 
está investigando. 

Chamo de discursos hipócritas aqueles feitos 
principalmente pelos Líderes do PSDB, do PFL e da 
Minoria. Hipócritas porque tentam colocar o que é de 
responsabilidade desta Casa, a crise que ela vive, como 
se ela tivesse nascido dentro do Palácio do Planalto, 
como se o responsável fosse o Presidente Lula. Essas 
3 Lideranças, por mais de um momento, afirmaram que 
o Congresso Nacional vive uma crise em função do 
Poder Executivo, quando isso não é verdade. 

O início de toda essa crise se deu com a eleição 
de Severino Cavalcanti para Presidente desta Casa, 
quando todos sabíamos que ele não possuía condi-
ções éticas e morais para presidir este Parlamento. 
Quem o elegeu foram o PFL, o PSDB e parte de ou-
tros partidos. Eles foram os responsáveis pelo início 
da chamada desmoralização do Congresso Nacional. 
A culpa, portanto, é de todos aqueles que votaram em 
Severino Cavalcanti, que não tinha condição nem se-
quer de montar a pauta do dia, nem de sentar-se na 
cadeira da Presidência para coordenar uma sessão 
plenária de votação. Eis a origem do descrédito.

Além disso, querer colocar a culpa em alguns de 
nós Parlamentares que não recebemos pelas convo-
cações extraordinárias é outra falácia. Cheguei aqui 
em 1999 e, desde então, solitariamente, me neguei a 
receber esse pagamento. E não comuniquei à imprensa 
na época. Em 2003, somaram-se a mim os Deputados 
Ana Corso e Orlando Desconsi, ambos do PT do Rio 
Grande do Sul. Nesta Legislatura, inúmeros outros 
companheiros do meu partido, também se negaram 
a receber esse dinheiro. Não citarei os nomes porque 
não tenho a lista em mão e posso cometer o erro de 
esquecer alguns. Nós nos negamos a receber esse 
pagamento por princípio político. 

Entendo que tanto a diminuição do recesso quan-
to o não-pagamento da convocação extraordinária são 
fruto da luta desses Parlamentares que, sempre por 
princípio, se negaram a receber, mas não por oportu-
nismo como tentaram dar a entender alguns. É vitória 
nossa, que nos negamos a receber esse pagamento 
por entender que, mesmo sendo legal, o recebimento 
comprometia moralmente esse Parlamento. Esse com-
prometimento moral é o que levou parte da imprensa 
e parte do eleitorado a cobrar e pressionou a Casa a 
aprovar a redução do recesso parlamentar e o não-
pagamento da convocação extraordinária.

Eu , que em 1999 neguei-me sozinho a receber 
o pagamento da convocação extraordinária, sinto-me 
como o mais vitorioso de todos os Parlamentares da 
Casa, sem fazer proselitismo, como é feito por muitos 
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aqui, sem fazer demagogia ou oportunismo político. Tan-
to que esperei a votação da matéria para vir ao plenário 
dizer que me sinto vitorioso com esse processo. 

Sr. Presidente, condeno a hipocrisia dos Líderes, 
como já disse. A culpa de todo o processo de crise vi-
vido em 2005 não está no Palácio do Planalto ou no 
Partido dos Trabalhadores; encontra-se no PFL e no 
PSDB, que fizeram oposição hipócrita e elegeram Se-
verino Cavalcanti como se fosse um grande ato moral 
e de construção do Parlamento. Eles são os verdadei-
ros culpados da crise; não o eleitorado, não os petis-
tas que nunca receberam, não o Presidente Lula nem 
a imprensa, mesmo que parte dela tenha agido mal, 
sem ética e de maneira amoral.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha, 
o Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao Deputado Carlos Nader. 

O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, infelizmente, mais 
uma vez, o Estado do Rio de Janeiro atravessa um surto 
de dengue. Em 2002, foram registrados 138 mil casos 
só no Município do Rio de Janeiro. E, apenas neste 
mês de janeiro, já há o registro de 18 casos. 

É imprescindível que o Governo do Estado tome 
medidas enérgicas para conscientizar a população 
quanto à importância de se evitar a proliferação do 
Aedes aegypti. 

O combate ao mosquito tem se intensificado inclu-
sive com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que deve-
rá desempenhar a função dos agentes de saúde que, 
até junho de 1999, trabalharam como mata-mosquitos. 
Desde então, novos focos da doença surgiram em todo 
o Estado, mas nunca foram de fato erradicados. 

Em nenhuma região do Município o índice de 
infestação de Aedes é menor que 1%, limite aceito 
pelo Ministério da Saúde. Apenas por meio de um tra-
balho adequado de prevenção, poderemos realmente 
erradicar esse mal que vem assombrando os verões 
do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. autorize a divul-
gação deste pronunciamento nos meios de comuni-
cação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, gostaria de fazer um protesto. O tempo 
do orador no período de Breves Comunicações era de 

5 minutos, passou para 4 minutos e, agora, V.Exa. o 
reduziu para 3 minutos. Não se pode mudar as regras 
durante o processo. Isso é casuísmo e prejudica o Par-
lamento e a democracia. Vou falar por 5 minutos.

Sr. Presidente, ontem, em primeiro turno, apro-
vamos a PEC com destaques dos agentes comunitá-
rios da saúde e dos agentes de combate a endemias. 
Trata-se de uma matéria em que tive participação 
efetiva como Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Nós encontramos uma saí-
da constitucional para regularizar a profissão desses 
agentes de saúde.

Registro também, Sr. Presidente, que o fim do 
pagamento de ajuda de custo nas convocações extra-
ordinárias e a redução do recesso parlamentar é uma 
vitória do Parlamento. Os Parlamentares não podem 
exercer sua atividade junto às bases somente durante 
o recesso, precisam retornar com freqüência, para ter 
uma vinculação com o povo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Peço li-
cença ao Deputado Luiz Couto para interromper seu 
pronunciamento e anunciar que se encontra em visita 
a esta Casa o Vice-Primeiro Ministro e Chanceler da 
Turquia Abdullah Gül, o Embaixador Ahmet Gürkan, 
os membros da delegação, e o Embaixador do Brasil 
na Turquia Cesário Melantonio. 

Saudamos os visitantes. (Palmas.)
Retorno a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, outro as-

sunto que gostaria de abordar é o aumento da violên-
cia, principalmente contra a mulher. 

Na Grande Recife, 15 mulheres foram assas-
sinadas num período de 1 mês. Na Paraíba, esses 
fatos também são registrados, mas a impunidade é 
freqüente.

Verifica-se não somente a violência, mas também 
o crescimento da tortura, praticada principalmente por 
agentes públicos. No Estado do Rio de Janeiro foram 
presos 9 policiais e, em Pernambuco, 13 policiais, to-
dos por envolvimento na prática de tortura.

Sou Relator de um projeto que se encontra na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
cuja finalidade é regulamentar a punição para esse 
crime e enfrentarmos de vez o problema da tortura 
no País. Vários Parlamentares solicitaram vistas do 
projeto. Mas espero que, a partir do próximo período, 
possamos votá-lo, a fim de combater esse crime.

Sr. Presidente, por último, concordo plenamente 
com o pronunciamento do Deputado Antonio Carlos 
Biscaia a respeito das indicações para o Supremo 
Tribunal Federal. As indicações feitas anteriormente 
foram políticas e não houve qualquer reação à época. 
Agora querem vetá-las. Na realidade, não se podem 
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mudar as regras, é preciso respeitá-las. E é isso o que 
queremos.

Durante o discurso do Sr. Luiz Couto, o 
Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência convoca os Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa para que venham ao 
plenário. O painel eletrônico registra a presença de 204 
Sras. e Srs. Deputados, e precisamos atingir o quorum 
regimental de 257 Parlamentares para darmos início 
à Ordem do Dia.

Vale salientar que a sessão da tarde será de de-
bates, para que a Comissão Mista de Orçamento possa 
votar os relatórios parciais e preparar a matéria a ser 
encaminhada ao plenário, a fim de que, ainda nesta 
convocação, o mais rapidamente possível, possamos 
votar a lei orçamentária anual.

A Presidência determina que se acionem cam-
painhas e reitera o apelo aos Parlamentares para que 
venham ao plenário.

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de uma respos-
ta sobre questão de ordem levantada por nós ontem. 
Refiro-me à retirada das árvores plantadas em frente 
ao Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Gostaria de saber os motivos técnicos da deci-
são. Afinal, estamos dando mau exemplo ao País, que 
muito tem-se preocupado com a preservação do meio 
ambiente e das florestas. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Carlos Souza.

O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
planejava falar de outro assunto hoje, mas, por causa 
do que vem sendo veiculado pela imprensa brasileira 
e diante do comportamento do Congresso Nacional, 
resolvi dizer o que penso a respeito de tudo isso.

Há exageros por parte da grande imprensa em 
relação ao que acontece na Câmara Federal e no Con-
gresso Nacional como um todo? Sim. Por que alguns 
órgãos de comunicação estão fazendo campanha in-
sidiosa e muitas das vezes tendenciosas em relação 
ao Congresso Nacional? Não sei. Temos de analisar o 
assunto de cabeça fria. O fato é que nós, representan-
tes do povo brasileiro, temos de fazer o mea-culpa. Não 
podemos deixar que a grande imprensa brasileira faça 

a pauta do Congresso Nacional. E isso, infelizmente, 
é o que vem acontecendo. 

Não podemos deixar que a diminuição do re-
cesso de 90 para 55 dias seja feita toque de caixa, 
simplesmente porque a grande imprensa pautou essa 
matéria.

Não podemos deixar, Srs. Parlamentares, que o 
privilégio de 2 salários para uma convocação extraor-
dinária, que nunca deveria ter acontecido, seja pautado 
pela imprensa nacional.

Não podemos permitir, companheiros Parlamen-
tares, que daqui a 4 ou 5 anos projeto de lei de minha 
autoria em tramitação na Casa visando à proibição de 
Parlamentares assumirem cargos no Executivo, porque 
isso gera conivência e cumplicidade, seja impedido de 
vir ao plenário porque a grande imprensa não quer.

Temos de ter vergonha e sensibilidade. Temos de 
moralizar a Casa a qualquer custo, pois ela é perene, 
enquanto nós somos passageiros.

Sras. e Srs. Parlamentares, infelizmente a grande 
imprensa está pautando o Congresso Nacional e temos, 
quer queiramos ou não, de fazer mea-culpa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero informar a esta Casa que estou encami-
nhando denúncia contra o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul ao Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana – CDDPH, motivada pelo caos da 
segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul e 
pelas constantes abordagens violentas de autoridades 
policiais que, no exercício da função, não têm garan-
tido a segurança; de outra parte, têm levado à morte 
pessoas inocentes.

No último fim de semana, um menino de 3 anos 
de idade foi morto em confronto entre policiais civis 
e suspeitos num local de veraneio, num camping no 
litoral gaúcho.

A polícia foi ao camping em perseguição a fora-
gidos – e certamente cumpria uma das suas tarefas 
essenciais –, mas o descalabro da abordagem, na 
qual houve troca de tiros num lugar em que existiam 
pessoas inocentes, inclusive crianças, levou à morte 
Francisco Daniel Talasca, com um tiro no rosto.

Trata-se, sim, senhoras e senhores, de crime he-
diondo motivado pela abordagem policial equivocada, 
que provocou um tiroteio em local em que estavam 
pessoas inocentes.

Já levei o caso ao conhecimento do Deputado 
Luiz Couto, que responde pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias desta Casa, na ausência moti-
vada por licença de saúde da Deputado Iriny Lopes. 
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E quero dizer que, infelizmente, Deputado Luiz Couto, 
essa tragédia não é caso isolado.

Em 2005, a violência ocupou lugar preponderante 
no Estado do Rio Grande do Sul. Foi um ano em que a 
polícia barrou vestibulandos que acorriam ao local onde 
se realizariam as provas, porque eram negros; foi um 
ano em que a repressão policial causou a morte por 
asfixia do sindicalista Jair Antônio da Costa, sapateiro 
que protestava, no Município de Sapiranga, contra o 
fechamento de fábricas, de postos de trabalho do setor 
calçadista; foi um ano em que uma instituição, da qual 
temos muito orgulho, que é a nossa Brigada Militar, 
para nossa tristeza, no Estado do Rio Grande do Sul, 
atacou torcedores de futebol no Estádio Beira-Rio com 
balas de borracha e gás lacrimogêneo. 

Vivemos um momento trágico, marcado por no-
tícias de abusos, de confusões e de dificuldades. Não 
há dúvida de que o Rio Grande do Sul merece mais 
consideração e explicação por parte das suas autori-
dades policiais. Frente a tudo isso, nenhuma palavra 
do Secretário de Segurança do Estado e nem uma 
palavra do Governador Germano Rigotto. Parece-nos 
uma circunstância absurda, que deve ser absoluta-
mente esclarecida com a mudança das políticas de 
segurança, hoje políticas de insegurança no Estado 
do Rio Grande do Sul para a maioria da população, 
especialmente para os trabalhadores, para os setores 
empobrecidos.

Tal situação não é apenas motivada pelas dificul-
dades financeiras, embora a justificativa oficial para os 
problemas tenha sido a falta de recursos federais. No 
entanto, entre 2001 e 2004, os valores enviados pelo 
Ministério da Justiça aumentaram 34,2%. A compara-
ção entre o que foi repassado nos 2 primeiros anos 
do Governo anterior e os 2 primeiros anos do Gover-
no Lula indica aumento de 62%. Entre 2003 e 2004 o 
Governo Federal mandou R$48,6 milhões para o Rio 
Grande do Sul. Mas, deste valor, R$19,7 milhões não 
foram efetivamente aplicados e adormecem no caixa 
do Estado.

Todos os anos o Governo do Estado inflaciona as 
esperanças da população e as cifras dos Orçamentos 
da Segurança Pública. Desde 2003, embora os valores 
cresçam anualmente, a execução da proposta não su-
pera um terço do planejado. Além disso, a maioria dos 
investimentos foi realizada com recursos da União. Em 
2005, a Secretaria de Justiça e Segurança empenhou o 
equivalente a R$2,51 por habitante, sendo que R$1,41 
foram oriundos de recursos federais.

Os servidores são os primeiros a pagar a conta. 
Há apenas 900 coletes à prova de balas para cerca 
de 5.600 policiais civis e 5 mil coletes, muitos deles 
vencidos, para 22 mil policiais militares, sendo que a 

maioria está com o prazo de validade vencido. Eles não 
recebem treinamento há mais de 2 anos e o programa 
de Saúde Mental deixou de ser prioridade.

A Brigada Militar enfrenta a maior carência de 
efetivos das últimas 3 décadas, com a falta de mais de 
11 mil homens e mulheres, para atender a sociedade. 
Apesar da gravidade da situação, o volume de inves-
timentos em segurança para este ano é reduzido em 
15%. Além disso, dos R$79,1 milhões orçados, 65% são 
provenientes de convênios com o Governo Federal.

Consideramos que a situação chegou ao limite. 
Esse sucateamento e falta de iniciativas sérias, de-
monstram a incapacidade das autoridades da segu-
rança gaúcha em estabelecer uma política séria de 
combate ao crime e proteção aos cidadãos. Essa série 
de erros significa falta de planejamento e organização. 
Policiais estão matando gente inocente. A polícia, que 
deveria dar segurança, tem levado medo à população 
ao promover estes atos de barbárie. Espero que o Go-
vernador e o Secretário de Segurança venham a pú-
blico se desculpar e anunciar uma imediata mudança 
nos rumos da segurança pública. 

É por isso que estamos levando a denúncia ao 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
que é um órgão colegiado, com representantes de 
setores ligados aos direitos humanos. Sua principal 
atribuição é receber denúncias e investigar, em con-
junto com as autoridades competentes locais, viola-
ções de direitos humanos. Nossa sugestão é que o 
Conselho designe uma comissão para ir até o Estado 
e averiguar a situação. Como está, não pode ficar. Não 
é possível que mais pessoas, em especial crianças, 
percam a vida.

Há que se fazer essa crítica porque os Estados, 
entre eles o Rio Grande do Sul, repito, receberam fe-
derais do Sistema Único de Segurança e do Ministério 
da Justiça.

Foram transferidos para o Estado do Rio Grande 
do Sul pelo Governo Federal em 2003 e 2004 cerca 
de 48 milhões de reais para a segurança.

Qual é a responsabilidade dos Governos Estadu-
ais, particularmente do Governador Germano Rigotto, 
com a qualidade da segurança e com o atendimento 
da população?

Gostaria de ocupar essa tribuna como adversária, 
mas saudando a iniciativa do Governador de pleitear 
a Presidência da República. Se isso é importante, de 
outro lado, a ação de governar o Rio Grande do Sul, 
de estar mais presente em seu Estado e de respon-
der pelas políticas, pelas mortes, pelas tristezas e 
pela responsabilidade também nos chama atenção. 
Isso não tira o brilho do Governador que busca vôos 
mais altos, mas é necessário que o Governo do Rio 
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Grande do Sul dê explicações sobre políticas no âm-
bito do Estado.

Muito obrigada.
O SR. JOÃO FONTES Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apelo a V.Exa., 
homem que se tem portado com muito equilíbrio nesta 
Casa ao longo dos anos, para dizer que é inadmissível 
o que está acontecendo em nosso País.

Não é possível que esta Casa não dê resposta 
à sociedade diante dessa campanha difamatória que 
parte da imprensa está fazendo contra o Parlamento 
brasileiro. Jornalistas chegam ao ponto classificar todos 
os Deputados de vagabundos. Aliás, ouvi um jornalista 
dizer que o problema do País são os 513 Deputados. 

Chegou a hora de a Mesa responder a tudo isso 
com uma nota oficial, ou melhor, já passou da hora. É 
inadmissível, é abominável essa campanha que não 
interessa à democracia brasileira. 

No ano passado, estive reunido, no TSE, com o 
Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, com 
o ex-Presidente da Câmara dos Deputados, João Pau-
lo Cunha, e com o Deputado Raul Jungmann. Nesse 
evento, uns dos Deputados presentes confessou-me 
que a estratégia do Governo seria sangrar o Congres-
so Nacional.

É inadmissível isso. Parece que aqueles que que-
rem o fechamento do Congresso Nacional fazem uma 
campanha orquestrada e mentirosa, inclusive contan-
do com alguns Parlamentares que querem desgastar 
essa imagem. 

Um Parlamentar não é mais honesto por ter de-
volvido o dinheiro da convocação extraordinária. Meu 
mandato é comprometido com a devolução desde o 
primeiro momento, mas eu nunca fiz campanha contra 
outros Deputados, porque não se trata de mensalão, 
como dito nos corredores, com tabuletas. 

Chegou a hora de a Câmara dos Deputados, por 
intermédio da Mesa Diretora, divulgar nota oficial ao 
País em resposta a essa campanha orquestrada que 
não interessa à democracia brasileira. Ninguém sabe 
quem está financiando esse descalabro que se está 
fazendo contra o Parlamento brasileiro.

Chegou a hora de a Mesa desta Câmara dos 
Deputados dar a resposta, porque aqui há Deputados 
que cometeram irregularidades, mas a grande maioria 
desta Casa é composta de homens sérios. 

Sr. Presidente, é o apelo que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
para que venham ao plenário. Duzentos e trinta e oito 
Srs. Parlamentares já registraram presença no painel 
eletrônico. Precisamos atingir o quorum regimental 
de 257, para darmos início, imediatamente, à Ordem 
do Dia.

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, aproveito o ensejo das 
palavras do Deputado João Fontes para encaminhar 
uma nova questão. 

Esta Casa tomou algumas providências para 
corrigir sua imagem perante a população brasileira no 
que se refere ao não-recebimento das convocações 
extraordinárias e à redução do recesso. 

De forma democrática o Congresso Nacional 
sempre permitiu que todos os meios de comunicação 
trabalhassem tranqüilamente. No entanto, o que a im-
prensa está fazendo não pode continuar. 

Quem assistiu hoje ao Bom Dia Brasil não pode 
ficar calado. Por isso, encaminhamos à Mesa pedido 
para que sejam tomadas providências, se for o caso 
até judiciais. Afinal, toda empresa de jornalismo tem 
concessão pública e responsabilidades e não pode 
usufruir de verbas públicas para denegrir a imagem 
do Poder Legislativo.

Sr . Presidente, solicito à Casa a convocação 
do Diretor da TV Globo. Hoje pela manhã o jornalista 
Alexandre Garcia disse que a Câmara dos Deputados 
reduziu o recesso parlamentar para 55 dias, mas que, 
na realidade, esse recesso é de 129 dias, porque de 
segunda e sexta-feira o Deputado não trabalha e ainda 
sobra os sábados e domingos para passearem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Zonta, aproveito para responder à reclamação que 
V.Exa. havia feito anteriormente a respeito do corte 
das árvores em frente ao Anexo IV. 

Informar a V.Exa. e ao Plenário que esse corte 
foi efetuado pelo Governo do Distrito Federal. Aquelas 
árvores, que não são nativas do Centro-Oeste, tinham 
raiz muito superficial. E várias delas ofereciam risco 
para as pessoas, pois poderiam cair a qualquer mo-
mento. Por isso o GDF as cortou. Mas a Câmara dos 
Deputados está providenciando o plantio imediato de 
novas árvores, espécies próprias desta região. 

O SR. ALMEIDA DE JESUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem, com base 
no art. 95.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (PL – CE. Questão 
de Ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nobres colegas, solicito à Mesa um esclarecimento. Sei 
que nesses últimos dias temos tido muita coisa boa em 
relação ao funcionamento da Casa. Mas quero pedir 
um esclarecimento à Mesa, porque surgiu uma dúvida 
quanto ao pagamento de parcela indenizatória desta 
convocação extraordinária. 

Tenho ouvido muitos Parlamentares anunciarem 
que, embora ainda não tenham recebido pagamento, 
o estão doando diretamente a instituições diversas. 
Sr. Presidente, nobres colegas, não tenho nada contra 
quem queira fazer doações, mas como é possível se 
fazer a doação de uma verba que não se recebeu? 

Por isso, indago a V.Exa. e à Mesa se a Câmara 
dos Deputados está repassando diretamente a alguma 
entidade o valor que seria pago a esses Deputados, e 
solicito a indicação dessas entidades.

Formulo essa questão de ordem a V.Exa. para que 
o fato seja entendido pelo povo brasileiro e por esta 
Casa. Como se pode doar o que não foi recebido? O 
Brasil todo tem essa dúvida. Se não se recebeu, não 
se pode doar. Esse dinheiro deve ficar nos cofres da 
Câmara dos Deputados.

Era esta a minha questão de ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência recebe a questão de ordem de V.Exa. e 
vai encaminhá-la ao Presidente Aldo Rebelo para que 
S.Exa. possa, o mais rapidamente possível, dar uma 
resposta a V.Exa. e à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que a sessão da tarde será de 
debates para que a Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização possa avançar na 
aprovação de relatórios setoriais e também do Orça-
mento Geral da União preparando-o para ser votado 
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Humberto Michiles.

O SR. HUMBERTO MICHILES (PL – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, efetivamente, a Câmara dos Deputados vive 
momento difícil, pois vem recebendo críticas ácidas, 
algumas justas e outras absolutamente descabidas.

Sr . Presidente, é hora de esta Casa ter muita 
serenidade e firmeza. Quem está na vida pública sabe 
que está sujeito a receber críticas. Agora, todos esta-
mos de passagem, Deputado Medeiros. Hoje somos 
Deputados; amanhã, poderemos não sê-lo, mas o Par-
lamento é uma instituição permanente e essencial para 

o funcionamento da democracia. Os Srs. Deputados, 
os Srs. Líderes e a Mesa Diretora têm a responsabi-
lidade de defender o Parlamento, não permitindo que 
a crítica atinja o Parlamento.

Hoje, não sei se pessoas de bem, honradas e 
decentes deixarão seus afazeres, suas atividades 
profissionais para ter a disposição, a coragem e o es-
tímulo de ocupar aqui uma cadeira honrosa de repre-
sentante do povo.

Sr. Presidente, minha mãe foi a primeira Sena-
dora do Brasil, meu pai teve 4 mandatos de Deputado, 
meu avô foi Prefeito e eu tenho 7 eleições disputadas, 
mas não tenho certeza se, amanhã ou depois, caso 
meu filho queira ser político, vou dizer-lhe para não 
entrar na política, porque essa vida vai lhe trazer mui-
to dissabor.

Sr. Presidente, nesta Casa, há homens honra-
dos, decentes, pessoas dignas que não podem ser 
atingidas de forma genérica. É preciso que se respei-
te a instituição. 

Por outro lado, não devemos estabelecer guer-
ra com a imprensa. Vamos melhorar o que podemos 
melhorar, mas vamos fazer com que esta Casa seja 
respeitada. Esta é uma obrigação e um dever de to-
dos nós.

Ouvi o Deputado João Fontes dizer que ouviu 
falar que os Deputados são vagabundos. Isso não me 
atinge pessoalmente. Como disse, já disputei 7 elei-
ções. Quem disputa e vence 7 eleições não o faz sem 
trabalhar. Agora, o Parlamento é atingido. A partir do 
momento em que se generaliza, o Parlamento é atin-
gido, mas é fundamental que o Parlamento se faça 
respeitar. Portanto, solicitamos que a Mesa Diretora 
tome providências e marque posição em defesa do 
Parlamento.

Sr. Presidente, outro assunto. Ontem, tomou pos-
se o novo Diretor do DNIT, Dr. Mauro, auditor. 

Quero ressaltar o esclarecimento feito pelo Minis-
tro dos Transportes, Dr. Alfredo Nascimento, a respeito 
da operação tapa-buracos, que receberá os recursos 
antes de ser auditado todo o trabalho, com uma redu-
ção de 20% na tabela do DNIT.

A recomendação do Ministro é que todas as 
denúncias, as que têm ou não origem, sejam devida-
mente apuradas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BARBOSA NETO (PSB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comemoramos em 20 de novembro o Dia 
do Farmacêutico, profissional que está sempre alerta, 
à disposição da proteção de nossa saúde. A data me-
recerá comemoração especial nesta quinta-feira, 19 
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de janeiro, em cerimônia a ser realizada no Memorial 
JK, aqui em Brasília.

E essa data é fruto de luta de toda a sociedade, 
um trabalho que começou a partir de idéias acerca da 
criação do Conselho Federal de Farmácia, em 1936. 
A proposta foi sendo acalentada até o ano de 1960. 
Naquele ano, o Presidente Juscelino Kubitschek san-
cionou a lei que criou o Conselho Federal de Farmácia. 
E a ligação deste médico mineiro com o profissional da 
farmácia, já perpetuada pela história, terá um reforço 
com a celebração no Memorial JK.

No dia 11 de novembro de 1960 era finalmente 
formalizada, através da Lei nº 3.820, a estrutura que 
hoje atende a população nos Estados através dos 
Conselhos Regionais ligados diretamente ao Conselho 
Federal em Brasília.

Nesta data parabenizo todos os mais de 85.500 
profissionais de Farmácia inscritos junto ao CFF, na 
pessoa do Presidente do Conselho Federal, o goiano 
Jaldo de Souza Santos.

Seja dentro de uma indústria, nas distribuidoras, 
farmácias de manipulação, homeopáticas, seja num la-
boratório de análises clínicas, seja atrás do balcão de 
um estabelecimento comercial, ali está o profissional 
de Farmácia agindo de maneira discreta e eficiente 
em favor de nossa saúde.

Hoje os profissionais, através dos Conselhos, 
trilham o caminho do verdadeiro reconhecimento pro-
fissional. Uma atuação profissional que já enfrentou, e 
ainda enfrenta, muitos desafios para ser plenamente 
reconhecida.

Esta tem sido a luta sem tréguas do CFF, de 
Jaldo de Souza Santos e dos demais membros nos 
Conselhos Regionais.

A busca pela reconhecimento profissional e pela 
valorização pecuniária do trabalho deste importan-
te membro da nossa sociedade continua sendo um 
grande desafio. E esses desafios são corajosamente 
enfrentados no dia-a-dia desta profissão.

Uma das formas encontradas para enfrentar esse 
desafio foi a instalação do CEBRIM – Centro Brasileiro 
de Informações sobre Medicamentos. Ligado diretamen-
te à Direção do Conselho Federal de Farmácia, este 
Centro tem tido grande importância no esclarecimento 
da população sobre o uso correto de medicamentos e 
ainda acerca dos perigos sobre a utilização incorreta 
desses produtos.

Acredito que a luta de todos os farmacêuticos 
através de sindicatos e, principalmente, via Conselhos 
Regionais e Federal vai possibilitar que a cada novo 
19 de novembro estes profissionais e, principalmente 
a população brasileira, tenham cada vez mais motivos 
para comemorar o Dia do Farmacêutico.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna 

dizer da minha satisfação e do povo goiano com a inau-
guração da fábrica da empresa Goiamido, na cidade 
de Jaraguá, região central do Estado de Goiás.

Trata-se da mais moderna fábrica de amido de 
mandioca da América Latina. Com capacidade inicial 
para processar 100 mil toneladas de mandioca por 
ano, vai gerar mais de 1.200 empregos, entre diretos 
e indiretos.

Para abastecer a fábrica de matéria-prima foi 
criada uma empresa agropecuária, a SAFRAN, que 
hoje tem plantados mais de 6 mil hectares com man-
dioca. A unidade de fabricação de amido de mandioca 
tem influência em mais 6 municípios num raio de 80 
quilômetros de Jaraguá.

Todo o equipamento para processar a matéria-
prima foi feito pela empresa Nivoba BV, que tem tradi-
ção na produção de equipamentos industriais iniciada 
no ano de 1883.

A fábrica da Goiamido será auto-suficiente na 
produção de energia e utilizará moderno sistema de 
tratamento de água. Produzirá fécula de mandioca da 
maneira mais eficiente e sofisticada possível, além de 
ecologicamente correta.

O produto originado na fábrica de Jaraguá, o ami-
do ou fécula de mandioca, é matéria-prima de suma 
importância para diversos segmentos industriais, como 
féculas, glucoses e maltoses, produtos básicos de ali-
mentos e bebidas.

Todo esse investimento, da ordem de quase 30 
milhões de reais, foi realizado por uma empresa holan-
desa, a Kappe Intermediair BV, com sede em Hovelte, 
Província de Drenthe, Holanda.

Este investimento realizado no Estado de Goiás, 
senhoras e senhores, fortalece os laços do Brasil com 
os Países Baixos. Uma relação iniciada ainda no sé-
culo XVII, com a instalação da Companhia das Índias 
Ocidentais em território onde hoje se situa o Estado 
de Pernambuco.

Naquela época, o Governo de Johann Moritz Von 
Nassau ou Maurício de Nassau, como ficou conheci-
do e adentrou a história, estabeleceu-se na região. 
Nassau chegou ao Brasil em 1637, com apenas 33 
anos de idade. 

Aqui ele promoveu o progresso na região com o 
soerguimento econômico e ainda investimentos cultu-
rais durante os 7 anos de seu governo. Uma atuação 
que nos rendeu a bela cidade do Recife e ainda lem-
branças de um governo arrojado e inovador.

Esses laços entre Brasil e Holanda foram, ao lon-
go dos séculos, sendo ampliados. Hoje temos dezenas 
de empresas de capital holandês instaladas no nosso 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02157 

País. Geram milhares de empregos, investem em tec-
nologia e possuem grande inserção social.

São investimentos que quase sempre tiveram o 
apoio estatal para suas concretizações. E esse apoio 
também foi encontrado no Município de Jaraguá, onde 
o Prefeito Lineu Olímpio tem trabalhado em regime de 
parceria com a Goiamido, contribuindo para a concre-
tização desta iniciativa.

Acredito que esta unidade da Goiamido será o 
início de uma longa e proveitosa parceria entre Goiás 
e investidores holandeses. Temos um enorme potencial 
agrícola. Possuímos ainda áreas em franco desenvol-
vimento, como o da indústria do vestuário, onde Jara-
guá destaca-se com mais de 800 fábricas, de todos os 
tamanhos, produzindo roupa para todo o Brasil.

Neste momento histórico para a agroindústria 
brasileira, parabenizo o Sr. Jantilus Kappe e toda a 
direção da empresa Kappe Intermediair BV e seus 
representantes no Brasil.

Parabenizo ainda a cidade de Jaraguá por esta 
conquista e o seu Prefeito pela brilhante atuação que 
tem tido à frente do Governo Municipal.

Congratulo-me com a população de Jaraguá pela 
oportunidade da geração de mais empregos e pela 
forma carinhosa com que recebeu os representantes 
e funcionários das empresas Goiamido e Kappe Inter-
mediair BV. Percebo que hoje eles até já se sentem 
um pouco brasileiros por esta recepção.

Creio que novas parcerias surgirão a partir des-
ta iniciativa. O progresso de uma cidade, de um Es-
tado e de um país depende de investimentos da livre 
iniciativa e de uma boa parceria entre investidores e 
governantes, importantes num processo de distribui-
ção de renda.

Isso está sendo conseguido em Jaraguá e me 
deixa muito orgulhoso, por ser representante do Muni-
cípio no Congresso Nacional e hoje testemunha desta 
profícua parceria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em outras oportunidades, fiz desta tribuna 
pronunciamentos acerca do problema habitacional, que 
aflige milhões de brasileiros.

Na verdade, o conceito de déficit de moradias 
abrange 2 tipos: aquele que indica quantas novas mo-
radias são necessárias para absorver os que vivem 
nas ruas, em habitações improvisadas ou superlota-
das e o que aponta a insuficiência de infra-estrutura e 
serviços. Em um e no outro caso, estimativas apontam 
para números exorbitantes.

Para o cidadão brasileiro que não disponha de 
um imóvel próprio, pouca diferença há em pertencer 

a um ou outro grupo. O direito à habitação, garantido 
pela Constituição Federal, sempre lhe foi usurpado, 
fato com que jamais poderemos compactuar.

Felizmente, nossa esperança mantém-se firme, 
com relação a essa e a outras reivindicações da socie-
dade brasileira. Tanto é assim que, este mês, a Caixa 
Econômica Federal anunciou que estenderá o limite 
no consórcio imobiliário para 200 mil reais, com prazo 
máximo de pagamento de 120 meses. 

De fato, a Caixa sempre permitiu a realização do 
sonho da casa própria, obedecendo-se aos progra-
mas habitacionais destinados a cada uma das faixas 
de renda da população. É de ressaltar a geração de 
muitos postos de trabalho com a implementação dos 
programas.

Uma das muitas vantagens para o mutuário será 
a cobrança dos juros mais baixos que os de mercado, 
entrada com menor valor, além da inexistência de inde-
xação do saldo devedor e da expectativa de redução 
gradativa do valor nominal das prestações.

Essa é apenas uma parcela do que a Caixa de-
seja realizar neste ano de 2006. Espera-se que o or-
çamento para a habitação bata recorde.

Seguem em frente outros programas da Caixa 
destinados às demais faixas de renda, o que reforça 
a sua postura de solucionar o problema habitacional 
e não mais lhe aplicar paliativos como vinha ocorren-
do há décadas.

Desejo, pois, registrar nos Anais desta Casa a 
iniciativa de atacar um mal crônico que atinge o Brasil, 
impedindo-lhe o pleno desenvolvimento econômico e, 
principalmente, social.

O fato tem seus auspícios, Sr. Presidente, prin-
cipalmente quando se sabe que o grande sonho do 
brasileiro é possuir sua casa própria. Porém, a rea-
lização desse sonho estava se tornando cada vez 
mais distante, agravada pelo desemprego galopante, 
cujas cifras são verdadeiramente alarmantes, e pelo 
deslocamento das populações rurais para os centros 
urbanos. Como a capacidade de endividamento dos 
Estados e Municípios está esgotada, os financiamen-
tos poderão ser feitos diretamente com o mutuário, o 
que não deixa de ser bastante positivo.

São iniciativas dessa natureza, Sr. Presidente, que 
nos levam a confiar no futuro e acreditar ainda mais 
nos destinos deste País, que sonha com um venturo 
promissor, a partir do aproveitamento racional de suas 
imensas potencialidades.

Por isso, registrando o fato desta tribuna, desejo 
congratular-me com o Presidente da Caixa Econômica 
Federal, pelo esforço em dar continuidade a progra-
mas de tanta amplidão social como os que propiciam 
o acesso à moradia própria.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Congresso Nacional finalmente corrigiu uma 
extravagância que há anos afrontava o povo brasileiro. 
Ao acabar com o fim do pagamento por sessão extra-
ordinária e reduzir o recesso parlamentar de 90 para 
55 dias, a Câmara dos Deputados resgata a credibili-
dade do Legislativo, que é fundamental para a nossa 
democracia. 

O Parlamento brasileiro avançou nesta sema-
na. Mas não podemos negar que foi preciso de muita 
pressão popular para mudar uma cultura que estava 
enraizada há anos no Congresso Nacional. A partir 
da promulgação da Constituição de 1988, houve con-
vocação extraordinária com pagamento de jetons em 
15 dos últimos 17 anos. Muitas vezes usei a tribuna 
para criticar e denunciar esse abuso com o dinheiro 
público.

Fui o único Parlamentar da bancada capixaba 
que em 2004 criticou o jetom e discretamente distri-
buiu o salário extra para 4 entidades filantrópicas que 
possuem título de utilidade pública federal. Repassei o 
dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 
a Pró-Matre, o Asilo dos Velhos e a Associação Novo 
Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Este ano, 
também de forma discreta, fiz novamente as doações 
para as mesmas entidades.

Sempre falei para os meus colegas Parlamenta-
res que o dinheiro recebido pelos jetons não pagava 
o desgaste sofrido junto à opinião pública. Usei a im-
prensa várias vezes para criticar as convocações, na 
maioria das vezes desnecessárias. 

Assim, estou comemorando as 2 vitórias obtidas 
esta semana nesta Câmara Federal. Com o recesso de 
55 dias passamos a ter o menor recesso parlamentar 
do mundo. Além disso, a partir de agora as convoca-
ções extras estarão obedecendo a critérios mais rigo-
rosos. A Câmara só será convocada com a aprovação 
da maioria absoluta dos Deputados. Antes eu criticava; 
agora posso votar contra. Inegavelmente, avançamos 
em favor da legítima democracia brasileira.

O recesso moralmente é destinado ao Parlamen-
tar para que possa visitar suas bases. Não se trata de 
férias prolongadas. Mas o período de 90 dias era de-
masiado e desnecessário. Agora teremos julho e ja-
neiro, que é tempo suficiente para visitamos as nossas 
bases e lideranças no interior.

Que o avanço destas medidas aprovadas no Con-
gresso venha a se refletir também nas Assembléias 
Legislativas e nas Câmaras Municipais. A opinião pú-
blica pressiona com razão ao exigir o fim da prática 
desses abusos com recursos públicos. 

Assim, estou feliz com estas conquistas e que-
ro parabenizar o povo brasileiro que bombardeou os 
jetons, os longos recessos e todos esses auxílios ver-
gonhosos pagos com o dinheiro público. Na verdade, 
esta foi uma vitória do povo brasileiro, uma vitória da 
democracia! 

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a revista IstoÉ da última semana traz 
uma grave denúncia contra a administração da Itaipu 
Binacional, atualmente controlada por dirigentes do 
PT do Paraná. 

De acordo com a reportagem, baseada nas infor-
mações de um ex-funcionário da empresa, Itaipu teria 
se beneficiado da falta de controle externo, por ser uma 
entidade binacional, para criar um Caixa 2 bilionário.

Segundo a revista, o Caixa 2 seria possível por 
conta de uma Unidade de Correção Monetária (UCM), 
uma nota fiscal exclusiva, chamada Nota de Débito, e 
um dólar contábil com cotação autônoma. 

Em resumo, de acordo com a IstoÉ, os paga-
mentos por mercadorias e serviços seriam proposita-
damente adiados para cair em 2 índices: a Correção 
Monetária por Atraso de Pagamento e o Crédito de 
Contas a Pagar, que combinados com 3 tabelas di-
ferentes determinariam os saldos a pagar no futuro, 
armazenados em uma conta secreta. 

O esquema da Nota de Débito, que não seria 
fiscalizada, beneficiaria não só Itaipu, mas também 
os cerca de 4 mil fornecedores de serviços e merca-
dorias da empresa, que seriam dispensados de nota 
fiscal tradicional. 

A reportagem da revista explica que o caixa se-
creto de Itaipu teria nascido em 1991, ainda no Go-
verno do então Presidente Fernando Collor de Mello, 
pelo economista Laércio Pedroso. 

Quando Itaipu tinha pendências com protestos de 
20 fornecedores em cartórios de São Paulo, Laércio 
teria sido encarregado de criar um arquivo paralelo. 

Um mês depois, a lista clandestina teria entrado 
no ar num sistema paralelo, onde permaneceria na ati-
va até hoje, sempre com conhecimento dos diretores 
da usina, de acordo com Pedroso. 

Ele garantiu que as informações estão em com-
putadores restritos de Itaipu e num fichário bloqueado 
por 2 cadeados num canto escondido do Centro de Do-
cumentação, na sede da usina, em Foz do Iguaçu.

Ainda de acordo com o denunciante, esse Caixa 
2 teria capitalizado a incrível soma de R$2 bilhões. 

A direção da Itaipu apressou-se a desmentir a 
reportagem e a ameaçar processar a revista, alegan-
do que o autor das denúncias, Laércio Pedroso, teria 
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sido demitido por roubar documentos da empresa e 
seria um estelionatário. 

Além disso, alega ainda que a denúncia é base-
ada em um documento falsificado. 

Independentemente da procedência dessa de-
núncia, o fato é que ela é muito grave e precisa ser 
investigada com rigor pelo Ministério Público e outros 
órgãos competentes, para que não paire mais essa 
dúvida sobre a administração de Itaipu. 

A realidade é que pesa uma série de suspeitas 
sobre o comportamento da atual direção da Itaipu 
Binacional, que ao invés de agir como uma adminis-
tração técnica profissional, foi contaminada por inte-
resses políticos eleitorais depois que o PT assumiu o 
comando da empresa. 

Nós já denunciamos ao Ministério Público os 
gastos abusivos e inexplicáveis da direção brasileira 
da Itaipu com publicidade.

Em apenas 1 ano o braço brasileiro da Itaipu gas-
tou nada menos do que R$7 milhões em propaganda, 
valor que muitos Estados e Municípios brasileiros não 
gastam com esse tipo de serviço.

Além disso, todos sabemos que a energia que 
Itaipu produz é vendida ao Brasil e ao Paraguai, por-
tanto ela não tem nenhuma justificativa para gastar 
esse volume de recursos com propaganda. 

A única explicação para isso é que esse dinheiro 
está sendo usado para promover eleitoralmente inte-
grantes da cúpula da Itaipu, entre eles o ex-Deputado 
Jorge Samek – que chegou a ser cotado como can-
didato do PT ao Governo do Paraná – e a diretora fi-
nanceira da empresa, Gleisi Hoffmann, pré-candidata 
do partido ao Senado, e esposa do Ministro do Pla-
nejamento Paulo Bernardo, também pré-candidato à 
reeleição para a Câmara Federal. 

Temos informações, por exemplo, que a Itaipu tem 
financiado jornais e revistas em diversas regiões distan-
tes do raio de ação da empresa, como Santa Catarina, 
onde aliás o Presidente da empresa, Jorge Samek, ad-
quiriu recentemente um imóvel de alto padrão. 

Agora fica a dúvida, por que a Usina Hidrelétri-
ca de Itaipu, que fica no extremo Oeste do Paraná, na 
divisa com o Paraguai, precisa patrocinar revistas do 
Litoral de Santa Catarina? Qual o interesse da empresa 
nisso? O que ela ganha com esse investimento?

São perguntas que a atual direção de Itaipu não 
respondeu. 

A verdade é que todo o meio político paranaense 
sabe que Itaipu e suas verbas estão sendo instrumen-
talizadas pela cúpula do PT no Estado para promover 
eleitoralmente os caciques do partido. 

É um absurdo que uma empresa binacional atue 
dessa forma, interferindo na política paranaense, sen-

do usada para fazer campanha para meia dúzia de 
dirigentes partidários. 

Trata-se de um desacato à inteligência dos para-
naenses e brasileiros, que estão cansados de assistir 
ao patrimônio público ser colocado a serviço do inte-
resse pessoal dessa gente. 

Por tudo isso, é indispensável que haja uma in-
vestigação profunda e transparente sobre os atos da 
direção atual da Itaipu Binacional, sob pena de que mais 
essa caixa-preta se some à montanha de escândalos 
colecionados pelo PT desde que o partido chegou ao 
poder, colaborando assim para minar ainda mais a 
confiança dos brasileiros nas nossas instituições. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (P – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no momento em que esta Casa dá exemplo de 
maturidade ao País, ao aprovar o fim do pagamento 
de sessões extraordinárias, queria aqui trazer alguns 
questionamentos ao conhecimento da sociedade bra-
sileira. Primeiro, devo dizer que não é justo a imprensa 
cobrar austeridade apenas do Legislativo. Se é para 
passar o País a limpo, que os três Poderes constituídos 
se escancarem à opinião pública e tomem medidas du-
ras no combate ao fim dos privilégios. Se é para cortar 
na carne, que a medida se estenda ao Executivo, com 
o fim dos cargos comissionados de livre nomeação e 
por que não dizer com a aprovação do controle exter-
no do Judiciário. 

A edição de hoje do jornal Folha de S.Paulo traz 
um editorial que diz:

“Felizmente, os deputados deixaram os 
interesses corporativos de lado e se rende-
ram a um clamor legítimo da opinião pública. 
Votaram pelo fim do privilégio do pagamento 
adicional de dois salários quando parlamenta-
res são chamados a trabalhar fora do período 
de funcionamento normal do Congresso. Além 
disso aceitaram encurtar o tempo de recesso 
das duas Casas dos atuais 90 para 55 dias”.

Diz o jornal que esta Casa, ao acabar com o paga-
mento extra, medida que seria ontem à noite apreciada 
pelo Senado, teria superado a esterilidade que marcou 
o primeiro mês da atual convocação extraordinária, que 
custou 100 milhões de reais e elevou de 15 para 17 
o número de salários que cada Deputado e Senador 
recebe – valor hoje fixado em 12.847 reais.

O jornal classifica como “imoralidade patente” o 
pagamento de convocação extraordinária. Mas, é im-
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portante dizer, Sr. Presidente, que na grande maioria 
das vezes esta Casa é convocada extraordinariamente 
por culpa e responsabilidade do Executivo, que costu-
meiramente recorre à estratégia de aprovar projetos a 
toque de caixa, na calada da noite.

Não vou entrar no mérito se o fim das sessões 
extraordinárias remuneradas é um passo na direção 
do necessário resgate da imagem do Congresso. Que-
ro dizer que a medida não pode ser adotada apenas 
no Legislativo, como que se tal Poder fosse o grande 
vilão da República. 

Esta Casa está plenamente convencida de que 
as novas regras não esgotam a pauta de medidas mo-
ralizadoras que o Congresso deveria tomar. Mas não 
há dúvida de que, mais uma vez, esta Casa se mostra 
sensível ao clamor popular. Que os dois outros Pode-
res aproveitem este importante momento da política 
brasileira e acabem com suas regalias. 

Posso dizer, sem medo de errar, que os gastos 
do Legislativo estão longe de ser o grande ralo da 
economia nacional. É preciso que o próprio Governo 
faça a sua autocrítica.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (PP – ES. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
de acordo com estudo recentemente divulgado pelo 
Fórum Econômico Mundial, o Brasil despencou no 
ranking internacional de competitividade. Perdeu a já 
pouco honrosa 57ª posição, ocupada no ano passado, 
e está agora em 65º lugar, entre os 117 países anali-
sados para a elaboração do estudo.

É o reflexo, em números, da deterioração de nos-
sa imagem no cenário mundial, bem como da queda 
de confiança da comunidade empresarial no Governo 
Lula, em decorrência da má gestão dos recursos pú-
blicos, da falta de ação do Executivo, da percepção de 
que a corrupção aumentou e também da constatação 
de que promessas de campanha, a exemplo da redu-
ção da carga tributária e da modernização das leis, 
não serão cumpridas.

Apesar de todo o arrocho provocado pelas políti-
cas monetária e fiscal, o Governo Lula vem gastando 
mal tudo aquilo que consegue economizar, à custa de 
grande sacrifício do setor produtivo e da maioria da 
população. Burocratizou a atuação do Estado e pas-
sou a utilizar as instituições públicas em benefício de 
aliados políticos. Em conseqüência, não foi capaz de 
enfrentar os graves problemas existentes em áreas es-
senciais, como tecnologia, educação, infra-estrutura, 
criação de empregos.

Segundo o Presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria, Armando Monteiro 
Neto, ainda temos um longo caminho a per-

correr. Diz ele: “O Brasil precisa retomar uma 
agenda mínima, votar projetos importantes 
que estão parados no Congresso e melhorar 
a qualidade da governança política e institu-
cional. Esse ranking vale como um sinal para 
todos os setores”.

Sinal análogo ao emitido por empresários repre-
sentados pela FIESP e pelo CIESP, no mesmo dia da 
publicação do Relatório de Competitividade Global. 
Não por coincidência, diretores das 2 entidades fize-
ram uma avaliação pessimista do Indicador do Nível 
de Atividade e traçaram uma perspectiva ruim para o 
conjunto das indústrias, neste ano. Justamente neste 
ano, quando o Brasil poderia ter aproveitado os bons 
ventos da economia internacional, a exemplo de ou-
tros países emergentes, para, no mínimo, dobrar o 
crescimento do PIB.

Conforme essa análise, tal crescimento ficará 
restrito à casa de medíocres 3% ou 3,5%. Esse resul-
tado é atribuído à visão equivocada do Banco Central, 
excessivamente focada no combate à inflação, à so-
brevalorização do real em relação ao dólar, desesti-
mulando novos investimentos, e à incapacidade de o 
Governo Lula aplicar mesmo os recursos já previstos 
no Orçamento. Até agora, cerca de 20% dos valores 
orçados, apenas, foram efetivamente investidos pelo 
Executivo.

Portanto, é necessário agir rapidamente para 
recuperar a credibilidade das instituições públicas e 
criar ambiente macroeconômico mais favorável ao 
desenvolvimento, antes que a atual crise política e a 
má gestão acabem afundando o País.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o crescimento dos fundos constitucionais 
mostram a clarividência do Governo Lula na questão 
dos investimentos em setores que sempre sofreram 
com carências diversas, principalmente no que tange 
à situação financeira de diversas regiões brasileiras.

Os números comprovam que os Fundos Cons-
titucionais do Nordeste, do Centro Oeste e do Norte 
cresceram cerca de 200% nos últimos 3 anos, com 
aplicações superiores a R$15,6 bilhões. Só no ano 
passado, esse valor aproximou-se da casa dos R$7 
bilhões, recursos aplicados principalmente no setor 
rural – para a agricultura familiar foram destinados 
R$1,5 bilhão.

Sr. Presidente, há que se destacar que, de acordo 
com o Ministério da Integração Nacional, os recursos 
foram aplicados em mais de 600 mil operações de cré-
dito envolvendo negócios que vão desde o pequeno 
até o grande porte. 
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Podemos comprovar esse crescimento, ao vermos 
que em 2003 foram aplicados R$3 bilhões; em 2004, 
o investimento foi de R$5,7 bilhões; e, em 2005, como 
já foi dito, próximo a R$7 bilhões.

Para 2006 a previsão de investimentos da ordem 
de R$7,3 bilhões beneficiará principalmente os pro-
dutores rurais, firmas individuais, pessoas jurídicas, 
associações e cooperativas de produção ligadas a ati-
vidades nos setores agropecuário, mineral, industrial, 
agroindustrial, turístico, de infra-estrutura, comercial 
e de serviços.

Senhoras e senhores, esses fundos constitucio-
nais permitiram, e isso é digno de destaque, a gera-
ção de 6,6 milhões de empregos diretos e indiretos, 
garantindo aos brasileiros uma perspectiva positiva 
de geração de renda, contribuindo, assim, para que 
as camadas sociais mais carentes possam voltar a 
conviver com a possibilidade de desenvolvimento e 
inserção social.

E, para tanto, os encargos financeiros anuais 
variam de 6% a 10,75% para operações rurais e, de 
8,75% a 14% ao ano para operações em outros seto-
res das atividades econômicas.

No caso específico da agricultura familiar, as ta-
xas de juros são a partir de 1% ao ano, com bônus de 
até 40% para pagamentos em dia, conforme enqua-
dramento do beneficiário nas linhas do PRONAF.

Portanto, senhoras e senhores, também nes-
se setor da economia brasileira, o Governo Lula dá 
mostras de sua importância para toda uma popula-
ção que o elegeu e pode acreditar no cumprimento 
de compromissos que garantam o desenvolvimento, 
o progresso, a inserção social e um futuro com muito 
mais segurança.

Era o que tinha a dizer.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Gervásio Oliveira PMDB 

Hélio Esteves PT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Sarney Filho PV 
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Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Moroni Torgan PFL 
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 

Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
João Lyra PTB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Ivan Paixão PPS 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Claudio Cajado PFL 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
João Almeida PSDB 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Carlos Melles PFL 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Ivo José PT 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
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João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Heringer PDT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
João Mendes de Jesus PSB 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Renato Cozzolino PDT 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 

Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Fernando Estima PPS 
Ildeu Araujo PP 
João Batista PP 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Lino Rossi PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Capitão Wayne PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Pedro Canedo PP 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandes Júnior PP 
Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás: 10
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 19

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 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Francisco Appio PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 

Luciana Genro PSOL 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 266 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 
1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 268, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Educação, da Saúde e da Defesa e de Ope-
rações Oficiais de Crédito, no valor global 
de R$1.498.314.101,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente de Parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 18-12-05
PRAZO NA CÂMARA: 1-1-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-1-06
PRORROGAÇÃO CN: 3-02 A 3-4-06

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi-
sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
ao ilustre Deputado Gastão Vieira. (Pausa.).

Enquanto aguardamos a chegada do Deputado, 
que falará em nome da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, concedo a palavra 
pela ordem à nobre Deputada Dra. Clair.

A SRA. DRA. CLAIR (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, volto à tribuna para noticiar aos Deputados 
e a toda a população a decisão do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, em Brasília, que determinou o 
prosseguimento de dezenas de ações populares que 
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pediam a anulação da privatização em conseqüência 
do leilão da Companhia Vale do Rio Doce. 

Em 1997, propusemos uma ação popular em 
Curitiba, pedindo a suspensão do leilão da Vale do 
Rio Doce e, em conseqüência, a anulação da priva-
tização. Agora, 9 anos depois, existe a possibilidade 
de anular aquele leilão e fazer uma reavaliação do 
seu patrimônio.

Na época, 45% das ações ordinárias com direi-
to a voto foram vendidas por 3 bilhões e 300 milhões 
de reais. Só o lucro, no ano passado, está estimado 
em 12,5 bilhões de reais, 4 vezes mais o valor do que 
quando a Vale do Rio Doce foi vendida.

Um dos objetivos colocados no Programa Na-
cional de Desestatização era a redução da dívida 
pública.

Queremos salientar que a política equivocada 
do Governo Fernando Henrique Cardoso à época, ao 
invés de reduzir os juros e controlar o câmbio, vendeu 
patrimônio público: 70% das principais empresas es-
tatais brasileiras. A nossa dívida pública interna, que 
era de 64 bilhões de reais no começo do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, passou a ser, no final 
de sua administração, de 640 bilhões de reais. Assim, 
não só privatizamos nossas principais empresas, do-
amos o patrimônio público, como nossa dívida públi-
ca interna aumentou 10 vezes no Governo Fernando 
Henrique Cardoso.

Agora estamos conclamando todos os Deputados, 
as Deputadas e a população para se somarem a essa 
luta em defesa desse vultoso, desse grande patrimônio 
que é a Vale do Rio Doce. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que a sessão da tarde será ape-
nas de debates. O painel eletrônico será zerado antes 
das 14h. 

A sessão da tarde é ordinária e se inicia às 14h, 
com Pequeno Expediente, Grande Expediente, mas 
sem Ordem do Dia. Houve reunião da Mesa com os 
Líderes e determinou-se que será aberto novo painel 
à tarde.

A Presidência reitera a solicitação da presença 
do Relator Gastão Vieira.

O SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra por 3 minutos.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vou tecer alguns comentários a res-
peito das votações de anteontem e de ontem. Consi-
dero importante, neste momento em que o Congresso 

Nacional é extremamente criticado pela grande mídia 
e pelo povo de modo geral, que aprovemos matérias 
para a moralização desta Casa, como a redução do 
recesso parlamentar para 55 dias – que agora se 
iguala ao período de recesso da Alemanha – e a proi-
bição de remuneração extra durante a convocação 
extraordinária. 

A meu ver, a despeito da pressão popular, e a 
Casa vive de pressão popular, a Câmara tem o dever 
de ouvir as ruas, de ser sensível ao povo, pois cabe 
a ele eleger os representantes que aqui estão. Não 
nos devemos envergonhar. É claro que isso já deve-
ria ter acontecido antes; a própria PEC é de 1996, já 
tem 10 anos.

Quero lembrar que fatos como este, ou seja, de 
matérias nas gavetas há longo tempo, estão vindo à 
tona neste Governo, mostrando que a visão mais po-
pular de um Governo mais aberto, de um Congresso 
influenciado por um Executivo mais permeável à opi-
nião pública favorecem a aprovação de matérias, como 
aprovamos o Fundo Nacional da Moradia, de iniciativa 
popular – uma vitória do nosso Governo –, e a reforma 
do Judiciário, que já vinha de longo tempo.

Então, parte da reforma política, a meu ver, co-
meça agora. Isso é importante, é uma iniciativa. Vamos 
aprofundá-la, porquanto ajudará a recuperar a imagem 
do Congresso Nacional, e para que ela não seja tão 
deformada e cause prejuízo à Nação.

Por isso, a despeito das críticas, parabenizo este 
Congresso por ter tido a coragem de fazer esta mu-
dança.

Sr. Presidente, quero deixar claro que houve 
avanço, e peço que aprovemos, durante a convocação 
extraordinária, a PEC do FUNDEB e a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas. São duas leis impor-
tantíssimas que, com certeza, ajudarão mais ainda a 
melhorar a imagem deste Congresso.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 268, de 2005, e às emendas a ela apresentadas, 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, ao ilustre Relator Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, esta Medida Provisória trata 
da programação do antigo Projeto de Lei nº 61, reti-
rado em dezembro de 2005, além de dotações espe-
cíficas para a Educação, com fonte restrita para tal 
área, para a Defesa e para a manutenção da missão 
de paz no Haiti.
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A Medida Provisória está em vigor desde 2 de 
dezembro de 2005 e cerca de 90% dos seus recursos 
já foram executados.

Voto.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 

dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência –, de adequação financeira e orçamentária, de 
mérito e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 42 daquele diploma legal.

Com relação aos aspectos constitucionais e pres-
supostos de relevância e urgência, Sr. Presidente, 
esta é a primeira vez que relato matéria orçamentária. 
E ela vem por medida provisória, o que está vedado 
pela Constituição. 

Portanto, gostaria de ler, para marcar posição, 
quanto ao encaminhamento de alterações orçamen-
tárias por parte do Poder Executivo utilizando-se de 
medida provisória. 

Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos de 
Relevância e Urgência

No tocante aos aspectos constitucionais da Me-
dida Provisória nº 268, de 2005, julgo necessárias al-
gumas digressões preliminares.

Segundo dispõe a Constituição no seu art. 62, 
§ 1º, inciso I, alínea d, é vedada a utilização de medi-
das provisórias “em matéria relativa a planos pluria-
nuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no 
art. 167, § 3º”. 

Portanto, a utilização de medida provisória para 
trato de matéria orçamentária é, em regra, vedada 
pela Constituição. 

A exceção contida na parte final do dispositivo, 
que ressalva situações previstas no art. 167, § 3º, cuida 
especificamente da abertura de créditos extraordinários. 
Segundo tal dispositivo, a abertura dessa modalidade 
de crédito “somente é admitida para atender a despe-
sas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública”.

Em que pese o texto constitucional de 1988 (art. 
167, § 3º) haver conferido caráter exemplificativo às 
situações que excepcionam a utilização da modalida-
de extraordinária de crédito, entendo que aquelas si-
tuações descritas devem servir de paradigma para a 
abertura de créditos extraordinários. 

Por conseguinte, não considero razoável a adoção 
de medidas provisórias para mero reforço de dotações 

já previstas na Lei de Meios, mesmo que caracterizada 
a urgência da despesa. 

Ademais, entendo que o requisito constitucional 
da imprevisibilidade cuida de despesas cuja previsão 
seja inviável, como as decorrentes de calamidades, 
guerras e comoções, não se confundindo, dessa forma, 
com despesas não previstas ou não adequadamente 
previstas. Caso assim não fosse, a mera insuficiência 
ou imprevisão de dotações bastaria para atender ao 
citado requisito e contornar a vedação constitucional 
de utilização de medida provisória em matéria orça-
mentária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conside-
rando que estamos diante de um fato em que as des-
pesas já foram executadas em 90%; considerando que 
essa prática é recorrente; e considerando, finalmente, 
que esta é a primeira vez que relato matéria orçamen-
tária, vou encaminhar meu relatório de forma favorável, 
porém marcando essa posição e fazendo um apelo 
para que a Casa, as Lideranças e o próprio Governo 
entendam que esse abuso abre precedentes absolu-
tamente inaceitáveis com relação ao que determina a 
nossa Constituição. 

Quanto à adequação orçamentária e financeira 
da medida provisória, percebe-se que o crédito não 
contraria dispositivos ou preceitos legais pertinentes.

Quanto ao mérito, o crédito visa destinar recursos 
para dar continuidade a ações de grande importância 
para o País. 

No Ministério da Educação, ao fomento da edu-
cação profissional. 

No Ministério da Saúde, para remuneração de 
agentes comunitários e profissionais que atuam no 
Programa Saúde da Família, com a transferência, para 
Estados e Municípios, de recursos do SUS, bem como 
o atendimento de despesas com os hospitais do Rio de 
Janeiro que sofrem com a sobrecarga de atendimen-
to, e a transferência de recursos, para a aquisição de 
medicamentos, às Unidades da Federação. São des-
pesas de aproximadamente 1,3 bilhão. 

Para o Ministério da Defesa, permanência das 
tropas brasileiras na Missão de Paz do Haiti.

Quanto ao cumprimento da Resolução nº 01/2000-
CN, com relação às emendas, o crédito em questão, 
de aproximadamente 1,5 bilhão de reais, as dotações 
dele constantes apresentam inúmeras restrições no 
tocante à possibilidade de cancelamento.

Dessa forma, antes de passarmos propriamente 
à análise das emendas apresentadas, é necessário 
deixar clara a efetiva margem de liberdade desta Re-
latoria para acatamento dos pleitos oferecidos. 

Do montante total do crédito, cerca de R$1,1 
bilhão dizem respeito a dotações classificadas na Lei 
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Orçamentária como despesas de natureza obrigató-
ria. Portanto, nos termos do disposto no item 12.2, in-
ciso IV, da parte B do parecer preliminar que regeu a 
apreciação do Orçamento de 2005, combinado com 
os arts. 20 e 29, § 2º, da Resolução nº 1, de 2001-CN, 
conclui-se que tais recursos não são passíveis de can-
celamento para aprovação de emendas de acréscimo 
de despesas. 

O saldo de R$141,2 milhões encontra-se dis-
tribuído em fontes que apresentam alguma restrição 
para atendimento de emendas – seja prevista em dis-
posições constitucionais e legais, seja no item 12.6, 
inciso IV do parecer preliminar, como as fontes 148 
(Operações de Crédito); 150, 250 e 280 (Recursos 
Próprios Financeiros e Não-Financeiros Diretamente 
Arrecadados); 174 (Taxas pelo Exercício do Poder de 
Polícia); e 112 (Recursos Destinados à Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino). 

Portanto, o valor efetivamente passível de utili-
zação para atendimento de emendas à despesa fica 
reduzido a apenas R$284 milhões. Além disso, ten-
do em vista tratar-se de medida provisória, não se 
pode deixar de mencionar que os recursos referentes 
ao crédito encontram-se com a execução autorizada 
desde a edição da Medida Provisória nº 268, em 2 de 
dezembro de 2005, somente sendo passível de rema-
nejamento eventuais saldos ainda não utilizados e não 
reabertos em 2006.

Verificou -se ainda que duas emendas (066 e 
077) foram apresentadas de forma incompleta, ferindo 
o disposto no art. 7º da LDO 2005, e uma, a Emenda 
nº 108, não indicou recursos compensatórios. 

Dessa forma, nos termos do art. 20 da Resolu-
ção nº 1, de 2001-CN, somos compelidos a indicar a 
inadmissão de tais proposições. 

Na condição de admissíveis, restaram, portan-
to, 86 emendas, dentre as quais 5 propõem cancelar 
cancelamentos, ou seja, preservar dotações que estão 
sendo oferecidas como fontes de recursos para atender 
ao crédito em questão. Refiro-me às Emendas nºs 001 
a 005, cuja aprovação ensejaria a redução significativa 
do valor total do crédito.

Considerando que o acatamento de tais pleitos 
descaracterizaria sobremaneira o projeto, que con-
templa ações de indiscutível importância para o setor, 
e, principalmente, tendo em vista tratar-se de crédito 
adicional referente a exercício já encerrado, o que in-
viabiliza a execução de novas programações inseri-
das por emendas em 2006, propomos a rejeição, no 
mérito, das Emendas nºs 1 a 23; 27 a 65; 71 a 90; 96; 
107 e 109 a 110. 

Diante do exposto, e considerando que o crédito 
extraordinário atende às disposições constitucionais 

quanto aos pressupostos de relevância e urgência, 
apresenta adequação financeira e orçamentária e não 
colide com dispositivos legais e infralegais relativos à 
alocação de recursos públicos, somos pela aprovação 
da Medida Provisória nº 268, de 2005, nos termos pro-
postos pelo Poder Executivo.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

PARECER N° , DE 2005 – CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização sobre a 
Medida Provisória n° 266, de 2 de dezem-
bro de 2005 (Publicada no DOU em 5 de 
dezembro de 2005), que “Abre crédito ex-
traordinário, em Favor dos Ministérios da 
Educação, da Saúde e da Defesa e de Ope-
rações Oficiais de Crédito, no valor global 
de R$1.498.314.101,00, para os fins que 
especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Gastão Vieira

I –  Relatório

Com base no art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3°, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por meio da Mensagem n° 158, de 2005–CN 
(n° 824/2005, na origem) a Medida Provisória n° 268, 
de 2 de dezembro de 2005 (publicada no DOU de 5 
de dezembro de 2005), que abre crédito extraordiná-
rio, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde 
e da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor global de R$1.498.314.101,00, para os fins que 
especifica”.

Conforme a Exposição de Motivos n° 287/2005/
MP, que acompanha e instrui a referida Mensagem Pre-
sidencial, o crédito tem por finalidade, em relação ao 
Ministério da Educação, viabilizar recursos para a ação 
de “Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profis-
sional, cujo objetivo principal é a integração do Ensino 
Profissional com a Educação de Jovens e Adultos, ga-
rantindo às instituições públicas federais de educação 
profissional a estrutura necessária para atendimento 
de um quantitativo maior de jovens e adultos”. Ainda 
segundo a exposição, visa complementar a distribui-
ção, até o início de 2006, de livros didáticos de forma a 
atender aproximadamente 8,4 milhões de alunos de 1ª 



02168 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

a 3ª séries, matriculados em 16.148 escolas públicas 
de ensino médio em todas as regiões do País.

No âmbito do Ministério da Saúde, os recursos 
adicionais se destinam a atender despesas com a re-
muneração dos agentes comunitários e profissionais 
que atuam no Programa Saúde da Família; as transfe-
rências de recursos para Estados, Municípios e Distrito 
Federal, no intuito de garantir a prestação de serviços 
à população em 6.142 hospitais integrantes da rede 
assistencial do Sistema Único de Saúde – SUS, in-
clusive as instituições filantrópicas (Santas Casas de 
Misericórdia) e os hospitais universitários e de ensino, 
além da rede ambulatorial que conta com 56 mil uni-
dades; a intervenção federal nos hospitais do Rio de 
Janeiro, que vêm sofrendo sobrecarga no atendimento, 
principalmente nos setores de emergência; e a trans-
ferência de recursos para aquisição de medicamentos 
pelas 27 unidades da federação. O crédito seria ainda 
necessário para custear despesas com o pagamento 
de pessoal e encargos sociais no mês de novembro 
e décimo terceiro salário de milhares de profissionais 
de saúde que atendem aos usuários dos hospitais e 
ambulatórios do SUS; atendimento hospitalar da po-
pulação indígena e dos usuários submetidos ao tra-
tamento de hemodiálise; aquisição de medicamentos 
para o tratamento de pacientes portadores de câncer, 
doença de Alzeimer, Parkinson e Gaucher, esclerose 
múltipla, hepatite B e C, osteoporose e outras; além de 
imunossupressores para os transplantados.

Também segundo a exposição de motivos, o 
crédito, no tocante ao Ministério da Defesa, visaria 
ao atendimento de despesas com a permanência das 
tropas brasileiras na Missão de Paz no Haiti, incluin-
do a manutenção da operação, o preparo de tropas, 
o deslocamento de contingentes, a reestruturação do 
contingente militar brasileiro, mediante o envio de uma 
Companhia de Engenharia de Construção do Exérci-
to, em consonância com o efetivo de 1.200 homens 
autorizado pelo Congresso Nacional, a aquisição de 
equipamentos específicos, com a finalidade de ajudar 
na reconstrução daquele país, e a aquisição de con-
taineres para o alojamento da tropa.

Informa também que o Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações Unidas, por meio da 
Resolução n° 1.608 (2005), prorrogou o mandato da 
Missão das Nações Unidas de Estabilização do Hai-
ti – MINUSTAH, até 15 de fevereiro de 2006, com a 
perspectiva de estender o prazo até o final de 2008, 
devido à intenção firmada de renovar a Missão em até 
doze meses após a realização do processo eleitoral no 
final do presente exercício, com vistas à estabilização 
do novo Governo.

No tocante às Operações de Oficiais de Crédito, 
o crédito proposto destina-se à liquidação de opera-
doras de planos privados de saúde.

O ministro de estado de planejamento, orçamento 
e gestão justifica a urgência e relevância da medida 
provisória em tela à necessidade de:

1) distribuição de livros didáticos para o 
ano letivo de 2006, de forma a não prejudicar 
o desenvolvimento educacional dos alunos do 
ensino médio, bem como preparação para que 
as instituições de ensino profissional estejam 
aptas a receber os alunos oriundos da Edu-
cação de Jovens e Adultos, evitando descon-
tinuidade na formação dos estudantes;

2) pagamento de despesas com servi-
ços urgentes, relevantes e improrrogáveis, 
no âmbito do Ministério da Saúde, cuja pa-
ralisação provocará grandes transtornos para 
a população, tendo em vista que até o pre-
sente momento não foi aprovado o crédito 
suplementar de que trata o PLN n° 61/2005, 
encaminhado ao Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem n° 699, de 14 de outu-
bro de 2005; e

3) assegurar as condições necessárias 
para honrar o compromisso assumido pelo 
País com a Organização das Nações Unidas 
– ONU, em relação  à Missão de Paz no Haiti. 
A prorrogação do prazo de atuação da Mis-
são e o envio da Companhia de Engenharia 
de Construção do Exército acarretam custos 
adicionais à continuidade das ações de apres-
tamento, considerando o aumento das ativida-
des do contingente brasileiro, e de manutenção 
dos equipamentos, de forma a não colocar as 
tropas brasileiras em condições desfavoráveis 
quanto à sua segurança.

Por fim, menciona que o crédito em questão 
será atendido com recursos oriundos de excesso 
de arrecadação de Recursos Ordinários e Destina-
dos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das 
Pessoas Jurídicas, da Contribuição sobre Movimen-
tação Financeira, das Taxas e Multas pelo Exercício 
do Poder de Polícia, e de Recursos Próprios Não-
Financeiros e Financeiros, e de anulação parcial de 
dotações orçamentárias, e está em conformidade 
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com o disposto no art. 62, combinado com O § 3º 
do art. 167, da Constituição.

Pelo cumprimento das condicionalidades vin-
culadas ao Programa Bolsa-Família, no que diz 
respeito ao crescimento e ao desenvolvimento in-
fantil, à assistência ao pré-natal e ao puerpério, à 
vacinação, bem como à vigilância alimentar e nu-
tricional de crianças menores de sete anos. Ocorre 
que, segundo a exposição de motivos, os recursos 
consignados na Lei Orçamentária de 2005 para fa-
zer face à referida despesa1 não foram suficientes 
para o atendimento do efetivo número de crianças 
abrangidas pelo Programa, hoje em torno de 4,1 
milhões. Além disso, com a atualização do Cadastro 
Único do Programa, já em andamento, a previsão 
é de que até o final do exercício este contingente 
seja de aproximadamente 5,0, decorrentes princi-
palmente da estiagem ocorrida em todos os estados 
da região Sul do Brasil a partir do final de 2004, 
ampliando substancialmente o número de ocorrên-
cias de perdas pelos agricultores amparados pelo 
“Proagro Mais”.

Informa ainda que a Medida Provisória nº 257, 
de 21 de julho de 2005, destinou ao “Proagro Mais” 
recursos da ordem de R$360 milhões. O montante, 
contudo, não foi suficiente para cobrir as despesas 
com o pagamento de indenizações no âmbito desse 
programa. Cabe destacar que, segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário – MDA, os recursos oriun-
dos do referido crédito extraordinário já se encontram 
integralmente comprometidos.

Por fim, menciona que o crédito está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado 
com O § 3º do art. 167, da Constituição, uma vez 
que viabilizado com recursos oriundos de superá-
vit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da 
União do exercício de 2004 (da ordem de R$597,4 
milhões) e de anulação parcial de dotações orça-
mentárias (da ordem de R$1.536,0 milhões), cujos 
cancelamentos não inviabilizarão o atendimento 
das programações previstas nos órgãos, uma vez 
que decididos em função de suas capacidades de 
execução.

1

A tabela I apresenta os acréscimos e cancelamen-
tos promovidos pelo crédito dentro de cada unidade 
orçamentária afetada pela MP nº 268, de 2005.

TABELA 1

Valores em milhões 

Foram apresentadas 110 (cento e dez) emendas 
à proposição em análise

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que dispõe 
sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medi-
das provisórias a que se refere o art. 62, da Constituição 
Federal, prevê que o Parecer referente à análise de crédito 
extraordinário aberto por medida provisória deve ser úni-
co, com manifestação sobre a matéria no que tange aos 
aspectos constitucionais -inclusive sobre os pressupostos 
de relevância e urgência – , de adequação financeira e or-
çamentária, de mérito e sobre o cumprimento da exigência 
prevista no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

No tocante aos aspectos constitucionais da Me-
dida Provisória nº 268, de 2005, julgo necessárias 
algumas digressões preliminares. Segundo dispõe a 
Constituição, em seu art. 62, § 1º, inciso I, alínea d, é 
vedada a utilização do citado instrumento em “matéria 
relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e suplementares, res-
salvado o previsto no art. 167, § 3º”. Portanto, a utiliza-
ção de medida provisória para trato de matéria Orça-
mentária é, em regra, vedada pela Lei Maior.

A exceção contida na parte final do dispositivo – 
que ressalva situações previstas no art. 167, § 3º – cuida 
especificamente da abertura de créditos extraordinários. 
Segundo tal dispositivo, a abertura dessa modalidade 
de crédito “somente é admitida para atender as despe-
sas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública”.



02170 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Em que pese o texto constitucional de 1988 (art. 
167, § 3º) haver conferido caráter exemplificativo às 
situações que excepcionam a utilização da modalida-
de extraordinária de crédito, entendo que aquelas si-
tuações descritas devem servir de paradigma para a 
abertura de créditos extraordinários. Por conseguinte, 
não considero razoável a adoção de medidas provi-
sórias para mero reforço de dotações já previstas na 
Lei de Meios, mesmo que caracterizada a urgência da 
despesa; registre-se, ainda, que a Carta Política previu 
a modalidade de crédito suplementar para suplemen-
tação de dotações, o que reforça a impossibilidade de 
utilização de medida provisória em tais casos.

Ademais, entendo que o requisito constitucional da 
“imprevisibilidade” cuida de despesas cuja previsão seja 
inviável, como as decorrentes de calamidades, guerras e 
comoções. Não se confundindo, dessa forma, com des-
pesas não previstas ou não adequadamente previstas. 
Caso assim não fosse, a mera insuficiência ou imprevi-
são de dotações bastaria para atender ao citado requi-
sito e contornar a vedação constitucional de utilização 
de medida provisória em matéria orçamentária (alínea 
d, inciso I, § 1º do art. 62, da Constituição).

Todavia, tem sido prática corrente a adoção e apro-
vação de créditos extraordinários com tais característi-
cas. Diante desse contexto, e tendo em vista a natureza 
obrigatória de grande parte das despesas contempladas 
pela MP nº 268, de indiscutível importância para o País; e 
considerando ainda a urgência da aplicação dos recursos 
no final do exercício passado, somos pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Para 
os casos futuros, porém, entendemos que devam ser pro-
movidas gestões desta Casa junto ao Poder Executivo 
no intuito de resgatar o espírito da Lei Maior no tocante 
à abertura de créditos extraordinários.

II.2. Da Adequação Orçamentária e Financeira da 
Medida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, percebe-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, em particular no que diz respeito 
à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua 
conformidade com as disposições das leis de diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2005 (Lei nº 10.934, 
de 11 de agosto de 2004), LOA/2005 (Lei nº 11.100, 
de 25 de janeiro de 2005) e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Quanto aos recursos ofertados para viabilização 
do crédito, deve-se ressaltar que o crédito em questão 
tem como fonte de financiamento a anulação parcial 
de dotações orçamentárias, da ordem de R$1,5 bilhão, 
e o excesso de arrecadação, no valor de R$999,1 mi-
lhões, assim distribuídos:

II.3. Do Mérito
Percebe-se que o crédito extraordinário visa des-

tinar recursos para dar continuidade grande importân-
cia para o País, como:

4) No Ministério da Educação – permitir a 
manutenção da ação de “Fomento ao Desen-
volvimento da Educação Profissional, e com-
plementar a distribuição, até o início de 2006, 
de livros didáticos a cerca de 8,4 milhões de 
alunos da 1ª a 3ª séries, matriculados em 
16.148 escolas públicas de ensino médio em 
todas as regiões do País, sendo necessários 
recursos da ordem de R$96,1 milhões;

5) No Ministério da Saúde – remuneração 
de agentes comunitários e profissionais que atu-
am no Programa Saúde da Família; transferência 
de recursos para estados e municípios referentes 
à prestação de serviços à população em hos-
pitais da rede assistencial do SUS; bem como 
atendimento de despesas com os hospitais do 
Rio de Janeiro, que sofrem com a sobrecarga 
de atendimento e a transferência de recursos 
para aquisição de medicamentos às unidades 
da Federação, despesas de aproximadamente 
R$1,3 bilhão;

6) No Ministério da Defesa – permanên-
cia das tropas brasileiras na Missão de Paz 
no Haiti – efetivo de 1200 homens autorizado 
pelo Congresso Nacional –, com despesas da 
ordem de R$132,4 milhões; e

7) Operações Oficiais de Crédito – liqui-
dação de operadoras de planos de saúde pri-
vados (aproximadamente R$1,4 milhão).

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

II.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1/2002-CN 
(§ 1º do art. 2º) 

A Exposição de Motivos nº 201/ 2005/MP, do Mi-
nistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, supre a exigência prevista no § 1º, do art. 2º, da 
Resolução nº 1, de 2002–CN, que trata da necessidade 
de envio de documento expondo suficiente motivação 
para a edição da medida provisória.
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II.5. Das Emendas
Conquanto o crédito em questão monte em apro-

ximadamente R$1,5 bilhão de reais, as dotações dele 
constantes apresentam inúmeras restrições no tocante 
à possibilidade de cancelamento. Dessa forma, antes 
de passarmos propriamente à análise das emendas 
apresentadas, é necessário deixar clara a efetiva mar-
gem de liberdade desta Relatoria para acatamento dos 
pleitos oferecidos.

Do montante total do crédito, cerca de R$1,1 bi-
lhão dos recursos dizem respeito a dotações classifica-
das na Lei Orçamentária como despesas de natureza 
obrigatória (RP1). Portanto, nos termos do disposto 
no item 12.2, inciso IV, da Parte B do Parecer Prelimi-
nar2 que regeu a apreciação do Orçamento de 2005, 
combinado com os arts. 20 e 29, § 2º, da Resolução 
nº 1, de 2001–CN

3, conclui-se que tais recursos não 
são passíveis de cancelamento para aprovação de 
emendas de acréscimo de despesas.

Outros R$141,2 milhões se encontram distribuí-
dos em fontes que apresentam alguma restrição para 
atendimento de emendas – seja prevista em disposi-
ções constitucionais e legais, seja no item 12.6, inciso 
IV do Parecer Preliminar (Parte B) – como as fontes 
148 (Operações de Crédito); 150, 250 e 280 (Recursos 
Próprios Financeiros e Não-financeiros Diretamente 
Arrecadados); 174 (Taxas pelo Exercido do Poder de 
Polícia) e 112 (Recursos Destinados à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino).

Portanto, o valor efetivamente passível de utili-
zação para atendimento de emendas à despesa fica 
reduzido a apenas R$284 milhões. Além disso, tendo 
em vista tratar-se de medida provisória, não se pode 
deixar de mencionar que os recursos referentes ao 
crédito se encontram com a execução autorizada 
desde a edição da MP nº 268, em 2 de dezembro de 
2005, somente sendo passível de remanejamento 
eventuais saldos ainda não utilizados e não reaber-
tos em 2006.

2 Parecer Preliminar ao PLOA 2005: “B –  parte especial IV. Das 
vedações ao cancelamento de dotações propostas no âmbito dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social.
12. Ressalvados os casos decorrentes da correção de erro ou de 
omissão de ordem técnica ou legal, é vedado às Relatorias o can-
celamento, ainda que parcial, de: 12.1. (...) 12.2. demais dotações 
consignadas com identificador de resultado primário RP = 
1 (despesa de natureza primária obrigatória).”
3 Resolução nº 1, de 2001-CN: “Art. 20. As emendas às proposições 
em tramitação na comissão serão inadmitidas quando contrariarem 
as normas constitucionais, legais e regimentais.
Art. 29. (...) § 2º Aplicam-se aos projetos de lei de crédito adicional, 
quanto às receitas e cancelamentos, as restrições existentes na 
apreciação do projeto de lei orçamentária anual.”

Nesse contexto, as dezoito emendas de acréscimo 
à despesa que ofereceram como cancelamento dotações 
classificadas como despesas obrigatórias, estão sendo 
indicadas para inadmissão com fulcro no item 12.2, inciso 
IV, da Parte B do Parecer Preliminar que regeu a aprecia-
ção do orçamento de 2005, combinado com os arts. 20 
e 29, § 2º, da Resolução nº 1, de 2001-CN4, conclui-se 
que, no presente caso, todas as emendas de acréscimo à 
despesa devam ser consideradas inadmitidas, porquanto 
não haveria como aprová-las sem forçosamente incorrer 
em cancelamento de dotações tidas como de natureza 
obrigatória. Assim sendo, indicamos para inadmissão as 
emendas nos 24 a 26; 91 a 95 e 97 a 106.

Outras três emendas estão sendo indicadas para 
inadmissão tendo em vista ofereceram fontes de can-
celamento vedadas pelo item 12.6, IV, da Parte B tam-
bém do referido Parecer Preliminar (Emendas nos 68 
a 70). Dessa forma, em face do que dispõe o art. 29, 
§ 2º, da Resolução nº 1, de 2001-CN, que determina 
aplicar-se aos projetos de lei de crédito adicional as 
mesmas restrições quanto a receitas e cancelamentos 
existentes na apreciação da lei orçamentária, estamos 
indicando as referidas emendas para inadmissão.

Verificou-se ainda que duas emendas (nos 66 e 
67) foram apresentadas de forma incompleta, ferindo 
o disposto no art. 70 da LDO 2005’, e uma emenda 
(nº 108) não indicou recursos compensatórios neces-
sários à sua aprovação, como exige o art. 166, § 3º, 
II, da Constituição. Dessa forma, nos termos do art. 
20, Resolução nº 1, de 2001-CN, somos compelidos 
indicar a inadmissão de tais proposições.

Na condição de admissíveis, restaram, portanto, oi-
tenta e seis emendas. Dentre essas emendas, cinco pro-
põem cancelar cancelamentos, ou seja, preservar dotações, 
que estão sendo oferecidas como fontes de recursos para 
atender ao crédito em questão (Emendas nos 1 a 5), cuja 
aprovação ensejaria a redução significativa do valor total 
do crédito. E oitenta e uma que propõem acréscimos de 
despesas. Considerando que o acatamento de tais pleitos 
descaracterizaria sobremaneira o projeto, que contempla 
ações de indiscutível importância para o setor, e principal-
mente, tendo em vista tratar-se de crédito adicional referente 
a exercício já encerrado – o que inviabiliza a execução de 
novas programações inseridas por emendas em 2006 –, 
propomos a rejeição, no mérito, das Emendas nos 1 a 23; 
27 a 65; 71 a 90; 96; 107; 109 e 110.
4 Resolução nº 1, de 2001-CN: “Art. 20. As emendas às proposições 
em tramitação na comissão serão inadmitidas quando contrariarem 
as normas constitucionais, legais e regimentais.
“Art. 29. (...) § 2º Aplicam-se aos projetos de lei de crédito adicio-
nal, quanto às receitas e cancelamentos, as restrições existentes 
na apreciação do projeto de lei orçamentária anual.”
5 Lei nº 10.934/2004 (LDO para 2005): Art. 7º Os orçamentos fiscal 
e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orça-
mentária, detalhada por categoria de programação em seu menor 
nível, com suas respectivas dotações. Especificando a esfera or-
çamentária, O grupo de natureza de despesa, o identificador de 
resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de 
uso e a fonte de recursos.
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Ante o exposto, e considerando que o crédito 
extraordinário atende às disposições constitucionais 
quanto aos pressupostos de relevância e urgência, 
apresenta adequação financeira e orçamentária, e não 
colide com dispositivos legais e infralegais relativos à 

alocação de recursos públicos, somos pela aprovação 
da Medida Provisória nº 268, de 2005, nos termos pro-
postos pelo Poder Executivo.

 Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Gastão Vieira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina que se faça cópia do relatório 
do ilustre Deputado Gastão Vieira para ser distribuída 
ao Plenário.

Enquanto isso, vamos começar a discussão da 
matéria, da qual todos têm conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
que falará contra a matéria. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo 
Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, enquanto 
aguardamos a distribuição da cópia do voto do Relator, 
Deputado Gastão Vieira, para que possamos tratar do 
mérito da medida provisória, vamos discutir a forma. 
Novamente, estamos tratando de assunto importante 
de forma equivocada. Não há razão para a edição de 
tantas medidas provisórias.

O Presidente Renan Calheiros e o Presidente 
Aldo Rebelo já afirmaram que desejam votar a nova 
regulamentação referente a medidas provisórias ain-
da neste recesso. É muito importante restringir a sua 
emissão porque no ano passado a pauta de 84% das 
sessões desta Casa esteve trancada por medidas 
provisórias.

É evidente o excesso de uso desse instrumento. A 
maioria das matérias objeto dessas medidas provisórias 
não apresenta os quesitos constitucionais da relevân-
cia e da urgência para sua edição. Temos conciliado e 
votado as medidas provisórias, mas passamos por pe-
ríodo de grande desgaste na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal em razão da pauta obstruída por 
medidas provisórias durante várias sessões.

Os créditos, especialmente, não devem ser emi-
tidos por medida provisória. A Comissão de Orçamen-
to reuniu-se há pouco e retornará aos trabalhos às 
14h30min. A Comissão tem cumprido sua responsabi-
lidade. O Presidente Gilberto Mestrinho tem trabalhado 
de forma determinada no sentido de manter a pauta 
da Comissão em dia.

É evidente o direito de obstrução das Minorias. 
Agora mesmo, na discussão de relatório na Comissão, 
a Deputada Laura Carneiro – a bancada do Rio de 
Janeiro – reclama da falta de recursos para os Jogos 
Pan-Americanos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem a 
responsabilidade de sediar os jogos, mas o Governo 
Federal deve disponibilizar a sua parte nos recursos 
necessários a que esses jogos tenham a infra-estru-
tura adequada e o Brasil faça um bom papel perante 
a comunidade olímpica internacional.

Temos de lutar para que a Comissão de Orça-
mento aprecie todas essas matérias. O Presidente da 

Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, anunciou hoje 
que as emendas às medidas provisórias de crédito pas-
sarão a ser recebidas na Secretaria da Comissão de 
Orçamento e não mais na Secretaria-Geral da Mesa 
do Congresso Nacional, o que facilitará a participa-
ção desta Casa. Portanto, no caso de haver, ainda, a 
edição de medidas provisórias de crédito, teremos a 
facilidade de apresentar emendas já na Secretaria da 
Comissão de Orçamento.

É um avanço no sentido de podermos agir pron-
tamente para que os créditos extraordinários emitidos 
por medidas provisórias possam sofrer o crivo do Con-
gresso Nacional. Mas, repito, não devemos admitir mais 
medidas provisórias com créditos extraordinários. Não 
há emergência que justifique isso, pois o Orçamento da 
União foi votado pelo Congresso, está em vigor, mas o 
Governo, simplesmente, não aplica os recursos naquilo 
que o Congresso decidiu e quer, por meio de medidas 
provisórias e de créditos adicionais suplementares, 
usar o recurso em outras obras.

Portanto, vamos encaminhar contra essa medi-
da provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Valverde. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Fernan-
do Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o fato de eu estar aqui defendendo essa medida 
provisória é para aproveitar a oportunidade de discutir 
um dos aspectos mais controvertidos: a remessa de 
R$132 milhões para as nossas tropas no Haiti.

Votarei a favor, Sr. Presidente, porque não tenho 
condições éticas de negar verba para tropas brasileiras 
que visitei, e sei que estão em situação delicada no 
Haiti. No entanto, o processo que nos levou à aprova-
ção do envio dessas tropas e que nos leva cada vez 
mais a aprovar verbas para mantê-las é extremamente 
perverso. Qualquer congresso do mundo que estives-
se em vias de aprovar novas verbas para suas tropas 
teria convocado o Ministro das Relações Exteriores 
para traçar o quadro real da situação e desenhar uma 
perspectiva não só para o Haiti como para o futuro das 
tropas naquele país. No entanto, nada disso é feito.

Recentemente, o Comandante das tropas da ONU 
no Haiti, o General brasileiro Urano Bacellar, morreu 
em Porto Príncipe. Aparentemente, suicidou-se na Ca-
pital do Haiti. Mas não aproveitamos a oportunidade 
para discutir as circunstâncias da presença dessas 
tropas, o processo eleitoral no Haiti, as dificuldades 
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que encontramos e a gênese da nossa presença na-
quele país.

Quando votamos a ida das tropas ao Haiti, lem-
brei que o Presidente da República, o Presidente Lula, 
decidiu a remessa das tropas sem conhecer a situação 
do Haiti; sem refletir sobre o fato de que os Estados 
Unidos já haviam estado no Haiti em 1915 e falharam; 
sem reconhecer que os Estados Unidos estiveram no 
Haiti em 1994 e falharam; sem reconhecer a situação 
catastrófica do Haiti do ponto de vista econômico, do 
ponto de vista social, do ponto de vista político e, so-
bretudo, do ponto de vista ecológico, que também tem 
um grande papel – um país sem árvores, sem possi-
bilidade de produzir a sua energia.

Portanto, entramos numa missão no Haiti sem 
saber o que nos esperava a partir de uma definição 
feita aqui, neste plenário, pelo Governo, de que a base 
da nossa ida era a disputa de um lugar no Conselho 
de Segurança da ONU.

Sr. Presidente, esse argumento é perverso. Em 
primeiro lugar, porque o Haiti não pode ser transformado 
em trampolim eleitoral do Brasil. Tínhamos de conhecer 
as circunstâncias da nossa presença no Haiti. E é per-
verso, também, porque o Brasil, equivocadamente, foi 
ao Haiti, supondo que a sua ida àquele país o levaria 
ao Conselho de Segurança da ONU.

Concedo um aparte ao Deputado Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire – Deputado Fernando Ga-

beira, é importante a intervenção de V.Exa. até para 
lembrar a esta Casa que, quando do envio das tropas 
para o Haiti, aqui foi discutida a necessária autoriza-
ção. Mas não causou qualquer perplexidade o envio 
das tropas brasileiras ao Haiti, de uma forma que 
rompia, inclusive, com a tradição muito cara à política 
externa brasileira, qual seja a autodeterminação dos 
povos. Aquilo não era uma tropa de paz. Estávamos 
ocupando o Haiti em função de um golpe de Estado 
que não cabia ao Brasil discutir se era justa ou injusta 
a deposição de um presidente a mando dos Estados 
Unidos. O Brasil só tinha feito uma intervenção desse 
tipo na época da ditadura militar, com o Sr. General 
Castello Branco, na República Dominicana também, 
num golpe de Estado em que foi derrubado um presi-
dente legitimamente eleito. Todo esse processo a que 
estamos assistindo lá vai ser uma tragédia nacional. 
Já começou. Poucos aqui se levantaram contra isso. 
Quero, mais uma vez, dizer que o PPS, por meio da 
minha palavra, junto com V.Exa., individualmente, com 
a Deputada Luciana Genro, com o Deputado Ivan Va-
lente e com alguns poucos aqui, lembrou essa aventura 
em que o Brasil ia se meter. E o PT esqueceu-se de 
toda uma história de tradição das forças democráticas 
brasileiras por um objetivo, que, ao final, sabíamos que 

não viria e que não era dessa forma, jogando fora, 
enxovalhando uma tradição democrática brasileira de 
respeito à autodeterminação dos povos. O PPS prega 
o retorno, o mais rápido possível, dessas tropas, até 
porque nem deveriam ter ido.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Por isso, Sr. Pre-
sidente, concluindo, aprovamos a remessa dos R$132 
milhões para o Haiti, uma vez que as nossas tropas já 
estão lá, mas achamos que chegou a hora de discutir 
uma saída dessa situação do Haiti.

Mostramos, recentemente, que nesses 2 anos 
estamos gastando com o Haiti 5 vezes mais do que 
gastamos com a segurança do Rio de Janeiro, uma 
segurança extremamente problemática – um dado para 
que os Srs. Deputados reflitam.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa o seguinte: como se trata de MP 
que está trancando a pauta e como quem fala contra 
e a favor dispõe de apenas 3 minutos, não é usual se 
dar aparte, porque o tempo do aparte, nobre Deputado 
Roberto Freire, seria considerado dentro daquele perí-
odo dos 3 minutos. Mas V.Exa. tem razão, o Regimento 
prevê a possibilidade do aparte. 

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, eu 
perguntei antes se era discussão e me informaram 
que sim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem toda razão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o ponto que quero enfatizar desta medida 
provisória não são os recursos alocados para os Mi-
nistérios da Educação e da Saúde ou para operações 
de crédito, é sim esse gasto com as tropas brasileiras 
no Haiti. Temos nos posicionado contrariamente ao 
envio dessas forças. A ajuda do Brasil ao Haiti deve-
ria ser humanitária. As tropas da MINUSTAH têm se 
mostrado um redundante fracasso.

Convém destacar que, em 23 de março próximo 
passado, o Centro de Justiça Global da Universidade 
de Harvard lançou simultaneamente no Brasil, na Suíça 
e nos Estados Unidos um relatório intitulado Manten-
do a paz no Haiti?, em que afirma que a MINUSTAH 
“tem feito pouco para estabilizar, proteger a população 
e impedir violações de direitos humanos”. 

O relatório conclui que a missão descumpre 3 
pontos básicos de seu mandato: “Prover um ambiente 
seguro e estável, particularmente através do desar-
mamento; apoio ao processo político e preparação às 
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próximas eleições; e proteger e monitorar os direitos 
humanos.” 

E ainda acusa a missão: “A MINUSTAH tem dado 
cobertura à campanha de terror da polícia nas favelas 
de Porto Príncipe. E mais impressionante do que a 
cumplicidade com abusos da Polícia Nacional Haitiana 
são as acusações de violações de direitos humanos 
perpetradas pela própria MINUSTAH”.

Esses trechos foram publicados pela Folha de 
S.Paulo em 23 de maço de 2005, relatando matéria 
da revista IstoÉ.

Sr . Presidente, estamos decidindo a liberação 
de mais 129 milhões de reais para nossas tropas no 
Haiti, enquanto sofremos no Brasil o mesmo problema. 
O Haiti é aqui, nas favelas brasileiras, nos mocambos, 
nas palafitas, na insegurança das nossas cidades. 

Condenamos veementemente a permanência 
de tropas brasileiras no Haiti. Que elas retornem ime-
diatamente. 

Quanto à utilização do crédito de mais de 1,3 bi-
lhão de reais, dos quais 999 milhões são excesso de 
arrecadação, pergunto: se o Governo, no final do ano 
passado, tinha 999 milhões de reais em excesso de ar-
recadação, por que não pagou todas as emendas dos 
Parlamentares das 27 Unidades da Federação? Nossa 
atuação ficou prejudicada. É deliberada a campanha 
difamatória promovida pelo Presidente Lula e pelo PT 
contra o Congresso Nacional. Esta convocação é pro-
va disso. O não-pagamento das emendas individuais 
enfraquece o Parlamentar e o Parlamento. É constante 
a desmoralização desta Casa. E fica o Presidente da 
República encastelado, com seu jatinho de mais de 
200 milhões de reais à disposição.

Este é o País em que vivemos, Sr. Presiden-
te. Manifesto nossa crítica mais veemente contra a 
questão do Haiti. No mais, a medida provisória tem o 
nosso apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Líder Luciana Genro, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores que assistem à 
nossa sessão, quando aprovamos o fim da remunera-
ção extraordinária para os Parlamentares, manifestei ao 
Presidente da Câmara, Aldo Rebelo, meu entendimen-
to de que então já não caberia mais o pagamento da 
segunda parcela desta convocação extraordinária.

O Presidente respondeu-me expressando a sua 
convicção de que eu estava equivocada, porque esta 
convocação já teria produzido seus efeitos, logo, a se-
gunda parcela seria, sim, depositada.

Quero dizer a todos que o PSOL não se confor-
ma com esse entendimento da Presidência da Câma-
ra. Temos a convicção de que, no momento em que 
este Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, 
decide pelo fim da remuneração extra, a aplicação da 
nova norma deve ser imediata. É evidente que ela não 
pode retroagir e atingir o pagamento já feito – para os 
Parlamentares do PSOL isso não teria nenhuma con-
seqüência, porque nenhum de nós recebeu o paga-
mento. Não se vai pedir que os Deputados devolvam 
o dinheiro que resolveram embolsar. Mas é também 
evidente que não há nenhuma razão para se deposi-
tar a segunda parcela. Nem o nosso Regimento, nem 
a Constituição, nem outra legislação qualquer ampara 
esse pagamento.

O PSOL está tomando várias providências no 
sentido de impedir o depósito dessa segunda parcela. 
O Deputado Chico Alencar está coletando a assinatura 
dos membros do Conselho de Ética para firmar essa 
convicção, e estamos também preparando uma repre-
sentação a ser entregue à Mesa do Senado, à Mesa da 
Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal 
e ao Tribunal de Contas da União sustentando o juízo 
de que já não existe mais amparo legal, regimental ou 
constitucional para o pagamento da convocação. 

Esperamos que as Mesas da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal acompanhem esse enten-
dimento, até porque esse gesto, se for uma iniciativa 
da Mesa, irá atender à reivindicação do povo brasilei-
ro de que seja dado fim imediato a esse pagamento 
extraordinário, que já não tinha nenhuma legitimidade 
ética, e agora não tem nem mesmo amparo legal. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem 
fundamento o que diz a Deputada, pelo menos para 
debate. Não é destituído de fundamento o conceito de 
que, aprovada no Senado a eliminação do pagamen-
to da convocação extraordinária, não é mais devida a 
segunda parcela. Essa análise tem de ser feita de ma-
neira aprofundada e serena. A Deputada anunciou que 
no Conselho de Ética já estão recolhendo assinaturas 
em favor dessa interpretação. 

Sr . Presidente, em vez de esperarmos que surja 
um conflito entre órgãos da Câmara dos Deputados, 
como questão de ordem eu manifesto à Mesa a minha 
preocupação. Que se busque no Departamento Jurídico 
da Casa um parecer consubstanciado sobre o direito 
adquirido e o ato jurídico perfeito e acabado. Poupe-
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mos 513 Deputados do dissabor das ações populares 
e das ações civis públicas que poderão decorrer de 
uma interpretação diferenciada. O direito de propor a 
ação por si só não significa um anúncio prévio de qual 
será o seu fim, porém esta instituição estará com um 
enorme flanco aberto, submetida a uma situação que 
presumo não seja desejável.

Requeiro à Mesa providencie um alentado es-
tudo jurídico sobre a aplicação do decreto legislativo 
que aprovamos e seus efeitos ex nunc ou ex tunc. Há 
uma série de aspectos a considerar, e não podemos 
deixar de antecipar esse debate, que, já se viu, será 
travado por iniciativa até mesmo de um órgão da Câ-
mara dos Deputados.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência recebe a questão de ordem de V.Exa., que é 
procedente, e vai levá-la ao Presidente Aldo Rebelo, 
mas, de pronto, toma a decisão de pedir à Assessoria 
Jurídica da Casa um estudo mais substancioso, mais 
juridicamente perfeito para que não paire a menor dú-
vida sobre a decisão que irá tomar a Casa. 

Para quem pretendia tomar decisão dessa natu-
reza, esta Presidência já se antecipa e, por intermédio 
da Mesa Diretora, acaba de decidir que irá solicitar à 
assessoria jurídica da Casa as medidas necessárias, ou 
seja, a emissão de um parecer jurídico e perfeito sobre 
a matéria, a fim de que possamos tomar decisão mais 
consistente em relação ao fato e para que não paire a 
menor dúvida sobre a lisura desta instituição.

Qualquer documento será considerado inócuo e 
o seu lugar será o arquivo.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
alguns integrantes do Conselho de Ética estão fazendo, 
e isso também é uma deliberação do Partido Socialismo 
e Liberdade, é externar junto à Presidência da Casa, e 
conseqüentemente à Mesa Diretora, o entendimento 
de que o projeto aprovado pelos Plenários da Câmara 
e do Senado, que hoje ou amanhã será publicado no 
Diário Oficial, revoga as disposições em contrário.

Portanto, no nosso entendimento, como o paga-
mento da convocação extraordinária que se encerrou 
definitivamente é feito em duas etapas, ao início e ao 
fim da convocação, e os dias 19 e 20 de janeiro pre-
cedem ao dia 14 de fevereiro, o nosso entendimento 
cristalino é o de que essa segunda parcela não deve 
ser paga. 

Agora , não queremos fazer briga política alguma, 
até porque o essencial foi conquistado pela população, 
pelos veículos de comunicação que reverberaram isso 
e pela sensibilidade pioneira do Plenário da Câmara 
dos Deputados em relação ao Senado Federal. Porém, 
é bom que todos nos somemos a esse esforço, e a 
nossa interpretação parece ser a mais correta, a mais 
austera e a melhor para o próprio Parlamento.

Portanto, vamos fazer com que o decreto legis-
lativo vigore plenamente. É um bom debate, mas será 
melhor ainda uma ótima decisão da Mesa Diretora. 

É este o apelo dos membros do Conselho de 
Ética e da bancada, na sua integralidade, do Partido 
Socialismo e Liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
nome da Mesa Diretora, agradeço ao Conselho de Éti-
ca, por meio de todos os seus integrantes, principal-
mente ao Presidente aqui presente, Deputado Ricardo 
Izar, pela lembrança, o que possibilitou à Mesa tomar 
a decisão de fazer uma consulta à Assessoria Jurídica 
da Casa, a fim de que a decisão seja a mais correta, 
a mais perfeita e para que não paire a menor dúvida 
sobre a decisão que irá tomar a Mesa.

Agradeço a V.Exa.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
compreender que esse assunto não é apenas da alçada 
do Direito, como argumentam alguns companheiros. Na 
minha compreensão, isso é um debate político sobre o 
papel do Parlamento, sobre as nossas ações políticas, 
sobre a valorização do Parlamento.

Neste sentido, vejo aqui alguns argumentos que 
me provocam a contestá-los. Dizer da devolução da 
segunda parte, esquecendo que, moral e eticamente, a 
primeira paga não poderia ficar esquecida, parece-me 
que é um contra-senso político. Digo isso até porque 
alguns indicaram para os seus partidos essa verba. 
Se não me engano, a Líder do PSOL, num primeiro 
momento, encaminhou seus recursos da convocação 
extraordinária para o seu partido. Posteriormente, re-
avaliou essa atitude e voltou atrás. Para sermos co-
erentes política, moral e eticamente nesse assunto, 
deveríamos pedir a retroatividade e a devolução da 
parte paga, porque não se trata apenas de um insti-
tuto legal. Poderia até resolver o nosso problema de 
consciência frente às cobranças da sociedade. Então, 
de uma maneira mais justa, mais coerente e mais 
correta politicamente, deveria ser proposta a integral 
devolução da convocação extraordinária, para sermos 
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coerentes com as nossas idéias, com os nossos con-
ceitos e, acima de tudo, sermos éticos no tratamento 
dessas questões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Creio, 
nobre Deputado Fernando Ferro, que essa é uma deci-
são política. A decisão jurídica também deverá ser bem 
estribada, a fim de que, para a Mesa, não paire dúvida, 
porque alguém pode requerer o seu direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, a 
Mesa se reserva o direito de discutir a questão não só 
do ponto de vista jurídico, mas também político. Se for 
dito que, do ponto de vista jurídico, existe o direito de 
pagamento da segunda parcela, mas a Mesa tomar a 
decisão política de não fazê-lo, resguardando o direito 
de quem requerer, essa será, também, uma decisão da 
Mesa. Então, creio que a Mesa deve estar preparada 
para responder a todas as hipóteses. Como bem disse 
V.Exa., a questão envolve uma decisão política e tenho 
certeza de que a decisão vai estar em consonância 
com a vontade da maioria da Casa e da sociedade 
brasileira, não tenho dúvida alguma disso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir favoravelmente à matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Gilberto Nascimento. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Pi-
mentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem esta Casa votou, por esmagadora maioria, a 
aprovação da Emenda Constitucional nº 7, que trata 
da regularização profissional dos agentes comunitá-
rios de saúde. 

Todos entendemos que a medida provisória sob 
exame é muito importante, pois determina o paga-
mento do salário dos agentes comunitários de saúde. 
Estranho que alguns Parlamentares, que ontem dis-
cursavam em favor da categoria, agora se insurgem 
contrariamente a esta medida provisória. 

Quero também registrar que esta medida provi-
sória prevê o repasse de recursos para 6.142 hospitais 
públicos ou vinculados ao SUS, a hospitais estaduais e 
municipais e às Santas Casas de Misericórdia do Bra-
sil, todas em situação muito difícil. Contudo, estranha-
mente, ouvi alguns Parlamentes dizerem que votarão 
contrariamente a esta medida provisória.

O Deputado José Linhares, Parlamentar pelo 
Estado do Ceará, porta-voz das Santas Casas na dis-
cussão sobre a importância da sua manutenção, pois 
atendem as populações mais sofridas e pobres, sabe 
que esta medida provisória destina recursos para todas 
as Santas Casas do Brasil. Todos sabemos que quem 
vota contrariamente à matéria vota contrariamente às 
Santas Casas.

Esta medida provisória destina recursos para 56 
mil ambulatórios em todo o território nacional, a primei-
ra porta de atendimento das populações mais pobres 
do Brasil e que necessitam de atendimento imediato. 
Quem vota contrariamente a esta medida provisória vota 
contrariamente aos 56 mil ambulatórios do Brasil. 

Esta medida provisória destina ainda recursos 
para a compra de livros para o ensino médio das esco-
las públicas brasileiras. Oito milhões e 400 mil alunos 
serão beneficiados e 16.148 escolas estaduais serão 
beneficiadas. Esses alunos, até 2003, não tinham li-
vros públicos gratuitos para estudar.

Quem vota contrariamente a esta medida provi-
sória vota contrariamente ao livro gratuito e de quali-
dade para todos os alunos do ensino médio brasileiro, 
uma obrigação dos Governos Estaduais, mas que, em 
face de diversas dificuldades, foi assumida pelo Go-
verno Federal.

Esta medida provisória destina 1 bilhão e 268 
milhões de reais para a área de atendimento público 
à saúde.

Não entendo como a Câmara dos Deputados 
pode rejeitar medida provisória que beneficia as Santas 
Casas, os agentes comunitários de saúde, o Programa 
Saúde da Família, os hospitais públicos e o programa 
de aquisição de livros para os estudantes do ensino 
médio brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando de Fabi-
nho, que falará contrariamente à matéria.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo contra-
riamente à matéria devido à maneira como ela chegou 
a esta Casa. Deveríamos votar aqui, isto sim, crédito 
suplementar.

O nosso trabalho aqui tem de ser analisado a 
cada dia. Esta Casa tem de se posicionar para que 
erros não continuem sendo cometidos e para que não 
a usem para permitir gastos públicos incorretos.

Posicionamo-nos contrariamente à forma pela 
qual a medida provisória chegou a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, que 
falará a favor da matéria. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcon-
des Gadelha, que falará a favor da matéria.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. 
Deputados, considero despropositada, para não dizer 
mesquinha, a comparação que se pretende fazer entre 
a intervenção do Brasil na República Dominicana e a 
nossa presença no Haiti neste momento.
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A intervenção na República Dominicana foi ato 
de força em suporte a uma ditadura. A participação do 
Brasil no Haiti, que tem o apoio de toda a comunidade 
internacional, que é desejada pela população local, é 
ação em favor do resgate, da estabilidade e da demo-
cracia naquele país. O prestígio internacional que se 
adquire é o que menos importa. É apenas um subpro-
duto dessa ação. O fato é que não podemos voltar as 
costas a um país miserável, a uma nação de irmãos 
pobres expostos a uma guerra civil e à ação de ma-
tadores profissionais. Não podemos voltar as costas 
àquele país e deixar de chamar para nós mesmos a 
responsabilidade pela estabilidade no continente. O 
Brasil, sim, tem responsabilidade, porque é o País mais 
rico da região, porque tem a mais longa tradição civilista 
na região, porque tem um papel a desempenhar que, 
diria, é exemplar e didático para todo o subcontinente 
da América Central.

Sr. Presidente, o mais importante é que os re-
cursos destinados ao Haiti representam menos de 
10% dos repasses previstos nesta medida provisória. 
O essencial é que esses recursos estão orientados 
para a área de saúde. E não venham dizer que a in-
tervenção nos hospitais do Rio de Janeiro era previ-
sível. Foi necessária pelo esgotamento de todas as 
medidas preventivas, e o Governo se viu compelido 
a tomar atitude fora da sua rotina. Não venham dizer 
que a aquisição de medicamentos para tratamento 
de câncer, do Mal de Alzheimer, na hora presente, 
não é de urgência nem relevante. Não se diga que as 
ações voltadas para a educação, como a necessária 
aquisição de livros didáticos para 8,5 milhões de es-
tudantes pobres que precisam neste momento iniciar 
seus estudos e não podem adiar essa situação não 
são também relevantes.

Sr. Presidente, por todas essas razões, a admis-
sibilidade, a relevância estão exaustivamente mostra-
das, motivo por que nos posicionamos favoravelmente 
à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez o Presidente da República usa 
inconstitucionalmente o instituto da medida provisória. 
A Constituição só permite a edição de medida provi-
sória sobre matéria orçamentária, quando se tratar 
de crédito extraordinário. E crédito extraordinário não 
é aquele cuja abertura exige apenas relevância e ur-
gência. É preciso ter o caráter da imprevisibilidade. A 
nossa Carta Magna só permite a concessão de crédito 

extraordinário por medida provisória, quando se tratar 
de ação imprevisível.

Não discuto o caráter da relevância e da urgência 
desta medida provisória, mas a sua imprevisibilidade. 
Por que este crédito extraordinário não é imprevisível? 
Porque trata da distribuição de livros didáticos para o 
ano letivo de 2006. Ora, não há qualquer imprevisi-
bilidade na necessidade de recursos para a compra 
ou distribuição de livros didáticos para o ano letivo 
de 2006. Claro que isso era previsível. Por não ter o 
caráter da imprevisibilidade, não pode ser crédito ex-
traordinário.

Segundo aspecto: o pagamento de despesas com 
serviços urgentes e relevantes no âmbito do Ministério 
da Saúde. É o pagamento a agentes comunitários e 
demais profissionais da saúde.

Ora , é evidente a relevância e a urgência neste 
caso. Mas não é imprevisível. Não há imprevisibilida-
de, pois os agentes comunitários de saúde têm de ser 
pagos. Ou será que o Governo não sabe que é preciso 
pagar aos funcionários da saúde?

Em terceiro lugar, é preciso assegurar as condi-
ções necessárias para honrar o compromisso assumido 
pelo País com a ONU em relação à missão no Haiti. E 
o Governo já disse que não vai suspendê-la. Portanto, 
não há aqui também nenhuma imprevisibilidade. Era 
perfeitamente prevista esta despesa, ou seja, não se 
trata de crédito extraordinário. Por isso, a matéria não 
poderia ser tratada por meio de medida provisória. 

Aliás, o Relator, nobre Deputado Gastão Vieira, 
ressaltou esse fato em seu parecer. Mas, ao final, con-
cluiu pela aprovação da MP. Toda a sua justificativa, 
toda a sua análise, toda a sua percepção, toda a sua 
compreensão é pela inconstitucionalidade da medida 
provisória. Mas, ao final, S.Exa. se enverga. Tal com-
portamento tem-se transformado em tradição, mas 
temos contestado sistematicamente, e vamos conti-
nuar contestando porque não aceitaremos as incons-
titucionalidades e as ilegalidades que este Governo 
teima em praticar. 

Não somos contrários ao mérito da MP. Eviden-
temente, não somos contrários à distribuição de livros 
didáticos, ao pagamento de despesas e serviços com 
a saúde, à missão de paz no Haiti. Têm razão muitos 
dos que aqui perguntaram quando as nossas tropas 
vão sair de lá. De fato, nem devíamos ter entrado na-
quele país! Agora, evidentemente, temos de pagar ao 
pessoal que lá está, temos de honrar essas despe-
sas. Mas quando as tropas vão sair? Enquanto não 
saírem, o Governo deve pagar-lhes; temos de gastar 
com elas cento e tantos milhões de reais. Mas não é 
despesa imprevisível.
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E, não sendo imprevisível, a nossa posição é 
contrária à constitucionalidade da matéria. Votaremos 
contrariamente à constitucionalidade da matéria e a 
favor do mérito, se a esta votação chegarmos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado João Alfredo.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, conforme disseram alguns Parlamentares, é 
verdade que esta medida provisória destina recursos 
para a área de saúde. E não podemos ser contrários a 
isso. É verdade também que ela destina recursos para 
o programa de educação profissional. E ninguém, em 
sã consciência, pode ser contrário à alocação de re-
cursos para a educação de jovens e adultos.

Mas o Governo contrabandeou nesta medida pro-
visória recursos para a missão dita de paz no Haiti. O 
valor é de 132 milhões de reais, que, se somados aos 
350 milhões de reais já gastos, totalizam 482 milhões 
de reais, quase meio bilhão de reais enterrados no que 
a revista Época chama de “Iraque do Brasil no Haiti”.

É verdade, Deputado Marcondes Gadelha, que 
não há comparação do ponto de vista linear com a 
situação da República Dominicana, mas houve golpe 
militar no Haiti, patrocinado pelos Estados Unidos da 
América, os mesmos que indicaram o Brasil – porque 
estão atolados no Afeganistão e no Iraque – para cum-
prir o papel sujo de dar suporte à polícia política do 
Haiti, que executa os moradores pobres das favelas 
sob a complacência ou a impotência e a incapacidade, 
diria, dos militares brasileiros. 

E não houve apenas um suicídio. A revista Época, 
que não foi desmentida pelo Governo, relata o caso 
do soldado Ildefonso Pontes Henriques, de Caçapava, 
Estado de São Paulo, que se suicidou após ter servi-
do no Haiti. Consta da revista relato dramático base-
ado em um diário sobre o que presenciou enquanto 
lá esteve. 

É verdade também, Deputado Marcondes Ga-
delha – e o Governo precisa responder a isso –, que 
entidades internacionais de direitos humanos, como 
o Human Rights Watch e o Centro de Justiça Global, 
têm denunciado a complacência em relação aos casos 
de execução e de tortura no Haiti.

Está na hora de nossas tropas saírem daquele 
país. Não se justifica a presença delas lá. O Governo 
deveria ter tido a decência de mandar duas medidas 
provisórias: uma para que pudéssemos atender aos 
agentes de saúde, à educação de jovens e adultos; e 
outra sobre o Haiti. 

Seremos forçados a votar favoravelmente a esta 
matéria por causa das Santas Casas, dos agentes 
comunitários de saúde, mas profundamente incomo-
dados com a missão no Haiti, com a diplomacia arris-
cada, irresponsável, megalômana de querer um lugar 
no Conselho de Segurança da ONU, por estarmos 
fazendo o que estamos naquele país. 

Sr. Presidente, são destinados à área de educa-
ção 96 milhões de reais; para a missão no Haiti são 
132 milhões de reais. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que o painel não será mantido na 
sessão ordinária das 14h. Será aberto novo painel, mas 
não haverá Ordem do Dia. A sessão vespertina será 
destinada a debates, para que a Comissão de Orça-
mento possa votar os relatórios setoriais, de forma que 
haja avanços na Lei Orçamentária Anual.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento nos seguintes termos:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos arts. 117, inciso XI, e 157, § 3º, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o 
encerramento da discussão e do encaminha-
mento da votação da Medida Provisória nº 
268, de 2005”.

Sala das Sessões, – Luiz Sérgio, Vice-
Líder do PT; Romel Anizio, Vice-Líder do PP; 
Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB; Fernan-
do Coruja, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência decidiu que, até que se tome uma deci-
são sobre o encaminhamento da constitucionalidade e 
juridicidade da matéria, vai manter o encaminhamento 
nesse dispositivo; só será encaminhado na parte geral. 
Se o dispositivo é constitucional e jurídico, será dado 
o encaminhamento normal.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordamos com o encerramento da discussão, sobre-
tudo com a ressalva feita por V.Exa. Na vida, aprendi 
muito cedo que muitas vezes não devemos dizer que 
fomos contra, e algo aconteceu.

Mas é bom relembrarmos o caso particular do 
Haiti. O Líder do PFL está presente, mas, na época, eu 
era o Líder do PFL. Esse assunto veio a plenário para 
votarmos a autorização de envio de tropas brasileiras 
ao Haiti com prazo definido. Na ocasião, eu disse que 
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o PFL não concordava com isso e não apoiava o en-
vio de tropas ao país, porque entendia que o Haiti era 
aqui. O Haiti é no Rio de Janeiro; o Haiti é na periferia 
de São Paulo. No Rio de Janeiro, há 10 milhões de 
habitantes; no Haiti, há 8 milhões de habitantes. E o 
Brasil investe muito mais na segurança pública, com 
insucesso, no Haiti do que na segurança pública do 
Rio de Janeiro! 

Prevíamos que o Brasil estava entrando em uma 
aventura sem fim. O Haiti é uma aventura sem fim! 
Posso até dizer, Sr. Presidente, que as possibilidades 
de se retirarem com sucesso as tropas brasileiras do 
Haiti são mais remotas do que as possibilidades de os 
americanos se retirarem do Iraque. 

Por quê? Porque, nos Estados Unidos, há muita 
discussão em torno da retirada das tropas do Iraque, 
mas lá estão sendo feitos investimentos maciços em 
infra-estrutura, estão sendo feitos investimentos ma-
ciços no que se chama construção de Estado. Estão 
pretendendo fazer eleições para o Parlamento, para 
escolha dos governantes locais, formação das polícias 
locais, estruturação da Justiça local, estruturação do 
aparato legal local. Isso no Iraque. 

No Haiti, não se faz nada. O Exército Brasileiro, 
no Haiti, virou polícia, polícia de rua, polícia comum. Eu 
não quero diagnosticar causas da morte de ninguém, 
mas tenho certeza de que o nosso General que fale-
ceu no Haiti – é o que dizem: pode ter sido suicídio ou 
assassinato – era um homem que estava vivendo um 
momento de frustração, porque a presença militar do 
Brasil no Haiti é frustrante! É uma demonstração dos 
grandes equívocos cometidos pelo Governo Lula na 
sua diplomacia, uma diplomacia equivocada, de um 
Ministro das Relações Exteriores equivocado, que só 
leva o Brasil para o caminho equivocado, que não in-
teressa ao povo brasileiro.

Portanto, vamos aceitar o encerramento da dis-
cussão. Votaremos contra o reforço de verbas para 
manter essa aventura sem fim no Haiti.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar contra o encerramento, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Pompeo de Mattos. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, talvez seja chover no molhado falar sobre 
esta matéria, mas não é demais dizer que a Medida 
Provisória nº 268 é uma espécie de venda casada. 
Aqui há filé mignon, carne de pescoço e carne de 
garrão. Pelo menos é o que se pode deduzir, porque 
há, sim, liberação de recursos para a saúde, para os 
hospitais, há liberação de recursos para a educação, 
mas há também, junto com essa liberação de recursos 

– necessários, importantes, prementes, pois referem-se 
à saúde do povo brasileiro e de alguns que não têm 
onde se socorrer –, R$132.412.460,00, que já foram 
remetidos para o Haiti. 

Agora, não é demais repisar, repetir – isto foi dito 
desde o começo – que a aventura brasileira no Haiti 
sairia caro para o Brasil, para os brasileiros e talvez 
para o próprio Presidente Lula, na medida em que virou 
um saco sem fundo. Remete-se cada vez mais dinhei-
ro, e o Brasil vai atolando-se no Haiti e não soluciona 
o problema daquele país. Não tem saída o caminho 
que o Brasil tomou no Haiti. Não há perspectiva. Não 
há luz no fim do túnel que possa sinalizar uma saída 
para a questão do Haiti. Estamos no rumo errado, es-
tamos equivocados.

E o pior: além de fazermos errado lá, deixamos 
de fazer o certo aqui, porque esse dinheiro, mais de 
132 milhões de reais, investido na segurança pública 
no Brasil, faria diferença, sim. Serviria para aparelhar 
a Polícia Federal, dar meio para as Polícias Militares, 
viabilizar o trabalho das Polícias Civis, dar suporte à 
segurança pública no Rio de Janeiro, em São Paulo e na 
minha Porto Alegre, que já começa a ter problemas.

Enfim, Sr. Presidente, é lamentável que o Bra-
sil pobre pague a conta do estrangeiro e se esqueça 
dos brasileiros. É essa a nossa reclamação e a nossa 
indignação.

Viemos à tribuna para reafirmar que o Brasil, o 
Presidente Lula, o Ministério da Defesa precisam rever 
essa questão, Deputado Moroni Torgan, V.Exa. que é 
da Polícia Federal. A Polícia Federal faz um grande 
trabalho e precisa de recursos humanos e materiais, 
os quais o Governo nega por não dispor. No entanto, 
manda recursos para o Haiti.

Alguma coisa está errada. Volto a repetir o que 
disse algumas vezes: a tese da coberta curta. Dinhei-
ro público é que nem coberta curta. Se tem para uma 
coisa, falta para outra; se tem para a outra, falta para 
essa. Os cerca de 132 milhões de reais remetidos para 
o Haiti faltarão aqui e deixarão de ser investidos na se-
gurança pública do povo brasileiro. A cada dia morre 
mais gente aqui do que lá. No entanto, o dinheiro do 
povo pobre daqui está indo para lá, enquanto ficamos 
sem segurança no País.

Por tudo isso, Sr. Presidente, faço essa crítica. É 
claro que não temos como votar contra a medida pro-
visória, mas apresento nosso protesto.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Pimentel, que falará a favor do requerimento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encaminhamos favoravelmente ao encerramento da 
discussão porque queremos garantir aos 8,4 milhões 
de alunos do ensino médio brasileiro a aquisição de 
livros públicos.

São 16.148 escolas públicas estaduais, de res-
ponsabilidade dos Governos dos Estados, que ficaram 
todo esse período sem condições de adquirir livros. O 
Governo Lula está ajudando os Governos Estaduais, 
independentemente de partido. E o faz porque não quer 
prejudicar as mães e os pais das famílias mais pobres 
que têm seus filhos nas escolas públicas.

Aqueles que têm seus filhos na rede privada, pa-
gando valores muito altos, não querem aceitar a apro-
vação desta medida provisória porque não precisam da 
escola pública. Mas nós que sabemos da importância 
que tem a escola pública para a maioria das famílias 
brasileiras vamos votar pelo encerramento da discus-
são e pela aprovação.

Os que já necessitaram de um leito em uma 
Santa Casa de Misericórdia, o único local que tinham 
para receber tratamento, sabem o que isso representa. 
Quem paga plano de saúde de melhor qualidade está 
votando contra a medida provisória. Os que necessi-
tam da rede pública de saúde, os que necessitam das 
Santas Casas sabem da importância desses recursos 
para essa finalidade.

Os agentes comunitários de saúde, que precisa-
vam receber seus salários em novembro e dezembro, 
seus 13º salários, sabiam que os Municípios não tinham 
condições de pagá-los integralmente. O Governo Lula 
está repassando recursos para ajudar os Municípios a 
honrarem as obrigações trabalhistas com os agentes 
comunitários de saúde.

É por isso que votamos pelo encerramento da 
discussão, por termos a clareza de que esta medida 
provisória é de suma importância para os Governos 
Estaduais, Municipais e Distrital, para as Santas Casas 
de Misericórdia e, particularmente, para o Programa 
Saúde da Família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que são favoráveis permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADO.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 01, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan 
Valente, que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós 
nos inscrevemos para debater essa medida provisória 
e fazer o encaminhamento pelo seguinte motivo, para 
o qual peço a atenção do Plenário: o Governo não po-
deria embutir numa medida provisória de verbas para 
a educação e para a saúde a continuidade da missão 
no Haiti, da MINUSTAH, que o Brasil lidera.

Essa questão tornou-se extremamente polêmi-
ca. Defendo a retirada imediata das tropas brasileiras 
do Haiti. Não é uma questão de princípio haver ajuda 
humanitária internacional. Foi correto o Governo bra-
sileiro mandar tropas ao Timor Leste – essa foi uma 
ajuda humanitária, pois havia uma discussão política 
contra uma ditadura na Indonésia.

Já sabíamos que havia uma intervenção ameri-
cana e francesa no local. É preciso conhecer a histó-
ria do Haiti. Foi o primeiro país da América a procla-
mar a independência com base em uma luta popular 
e o mais punido por essa insubordinação. Hoje, é um 
país arrasado. Os americanos, que sempre intervie-
ram no Haiti, deram apoio ao Papa Doc, ao Baby Doc 
e ao próprio Aristides. Como estavam ocupados com 
a intervenção, ocupação no Iraque e no Afeganistão, 
queriam uma “mão-de-gato” no Haiti. E o melhor país 
para cumprir esse papel era o Brasil.

Foi um erro gravíssimo. Devemos voltar atrás, fa-
zer autocrítica, porque é um grande atoleiro. O Brasil 
não só mandou tropas, ele lidera as tropas no Haiti.

Não se trata de segurança nacional contra ajuda 
humanitária internacional. As tropas brasileiras no Haiti, 
hoje, são vistas como polícia para repressão popular. 
Estão assim identificadas.

Enquanto a ONU não envia recursos efetivos, ma-
teriais para dar conta da miséria, da exclusão social, 
da geração de empregos no Haiti, só resta às tropas 
da ONU reprimir. 

Sras. e Srs. Deputados, não podemos aceitar 
essa situação. É um erro grave. Esta medida provisória 
serviu para colocar isso na Ordem do Dia.

Os militares brasileiros sabem que aquilo virou 
um grande atoleiro. O suicídio do general brasileiro 
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que comandava as tropas, se não representa a ver-
são definitiva, é um forte sinalizador de que as coisas 
andam muito mal.

A França também não quis assumir, por suas re-
lações históricas com o Haiti, o papel que lhe cabia, 
e passou o abacaxi para o Brasil descascar. Infeliz-
mente, essa grande armadilha foi comprada pelo Go-
verno brasileiro, visando a uma vaga no Conselho de 
Segurança Nacional. Foi um grave erro, que precisa 
ser revisto. Não podemos mais aceitar a continuidade 
das tropas brasileiras no Haiti.

Sr. Presidente, não dá para votar contra verba 
para a saúde e para a educação, mas engolir isso é 
muito ruim. 

Somos pela imediata retirada das tropas brasi-
leiras do Haiti, pela volta dos soldados brasileiros, em 
defesa da solidariedade internacional e a favor de que 
a ONU assuma o comando, ela sim, com recursos que 
garantam apoio ao povo do Haiti. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Beto 
Albuquerque, que falará a favor da matéria. (Pausa.).

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Maurício Rands, que falará a favor da ma-
téria.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta medida provisória sustenta-se pelos seus próprios 
méritos. Evidentemente , este Plenário jamais rejeita-
ria a aprovação de créditos para fazer face à situação 
de calamidade por que passam a saúde e a educação 
do povo brasileiro. Com certeza, esses recursos be-
neficiarão a compra de livros, para o semestre que se 
está iniciando, como também o atendimento a 5.146 
hospitais e aos Municípios para que possam arcar com 
despesas do Programa Saúde da Família.

Não me venham dizer que esta medida provisória 
terá problemas quanto à sua constitucionalidade. Sabe 
o Deputado Alberto Goldman que o art. 62 faz referên-
cia ao § 3º do art. 167, que estabelece claramente que 
as medidas provisórias sobre esses créditos extraor-
dinários refogem da vedação do art. 62.

Diante disso, fica a argumentação: mas não ha-
veria condições de aferição da imprevisibilidade, que 
é o requisito constitucional para utilização da medida 
provisória. 

Sras. e Srs. Deputados, vamos ouvir o Plenário da 
Câmara dos Deputados em outros momentos; vamos 
ouvir também o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Afinal de contas, está correto o Relator no exame prévio 
de admissibilidade, ao concluir pela constitucionalidade 
da medida provisória. O exame prévio equivale a um 
controle preliminar de constitucionalidade feito pelo 

Plenário. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se 
sobre o caso, em relação à Medida Provisória nº 247, 
de 2005, sobre crédito extraordinário. Decisão recente 
da Ministra Ellen Gracie Northfleet diz claramente que, 
no presente caso, da mesma forma, a confirmação ou 
não da imprevisibilidade dos fatos que geraram a neces-
sidade da abertura do crédito extraordinário demanda-
ria farta produção de prova, inclusive pericial, em tudo 
incompatível com o controle abstrato de normas.

Esse foi o pronunciamento mais recente do Su-
premo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade nº 3.487, a respeito da Medida Provisória 
nº 247.

Este Plenário e o Supremo Tribunal Federal já 
têm decisão pacífica reiterada quanto à constituciona-
lidade da utilização de medida provisória para créditos 
extraordinários dessa ordem.

Quanto ao mérito, é evidente que esses créditos 
não podem ser negados ao povo brasileiro pelo plená-
rio da Câmara dos Deputados.

Portanto, está correto, no meu entender, Sr. Pre-
sidente, o voto do Relator pela constitucionalidade, 
admitindo a medida provisória.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é evidente, como diz o Deputado Maurício Rands, 
que não cabe ao Supremo decidir sobre a admissibi-
lidade, mas a nós. É este Plenário que precisa decidir 
se é admissível ou não. E esse juízo prévio tem de 
ser feito considerando-se os critérios da relevância, 
urgência e previsibilidade.

Neste caso, claramente, há previsibilidade. Como 
não se fazer previsão para material didático? Como 
não se prever pagamento de salário de funcionários? 
É evidente que, neste caso, se trata de uma falha do 
Governo.

Vamos votar a favor do mérito da matéria para 
corrigir a falha do Governo. Mas é claro que é inad-
missível, porque não obedece aos critérios exigidos 
pela Constituição. 

Esse negócio de misturar vários assuntos – saú-
de, educação, Haiti, alhos com bugalhos – também 
cria problema. É preciso haver separação, cada caso 
é um caso.

Quanto ao Haiti, o PPS se manifestou contra o en-
vio das tropas e continua dizendo que foi um equívoco. 
Há 150 países na África precisando de ajuda humani-
tária. O próprio Brasil precisa de ajuda humanitária em 
várias regiões. O que aconteceu no Haiti foi uma inter-
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venção, no meu entendimento, muita assemelhada ao 
caso da República Dominicana. O Presidente Aristides 
foi deposto, instalou-se outro governo, e, para legitimar 
a situação, tropas foram enviadas para lá.

O Brasil, iludido com a idéia de ser uma grande 
potência internacional, fraqueja e se fragiliza, porque 
está perdendo pontos no cenário internacional por 
causa da situação. Não se trata de incompetência do 
nosso Exército. Todo mundo viu que era um abacaxi e 
não quis ir. E lá fomos nós.

Vamos votar a favor do envio do dinheiro porque 
neste instante a situação é grave. Mas vamos proto-
colar pedido para que seja instalada uma Comissão 
Externa a fim de que vá ao Haiti verificar o que está 
acontecendo. As notícias que tenho recebido, Deputado 
Marcondes Gadelha, não confirmam que nossas tropas 
estão sendo aplaudidas pela população do Haiti. Pelo 
contrário, estamos recebendo notícias diferentes. 

A eleição é agora em fevereiro e temos de ver 
quando vamos definitivamente sair de lá. É preciso 
que esta Casa se certifique do que está acontecendo 
naquele país.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o parecer.
Como votam os Srs. Líderes?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL entende que esta medida provisória mistura 2 
temas que não deveriam constar em um mesmo tex-
to legal. Ao mesmo tempo em que destina recursos 
para os Ministérios da Saúde e da Educação, destina 
recursos para o Ministério da Defesa Nacional para a 
permanência das tropas brasileiras na Missão de Paz 
da ONU no Haiti. Aliás, o PSOL tem uma posição ab-
solutamente contrária à permanência das tropas brasi-
leiras no Haiti. Votamos contra o envio das nossas tro-
pas pelo entendimento de que o Brasil está cumprindo 
um papel imperialista no Haiti e de gendarme junto ao 
povo haitiano, fazendo vista grossa a chacinas e mas-
sacres, o que deve ter levado o General que estava no 
comando da missão a cometer suicídio. 

Sr. Presidente, o PSOL vai votar a favor da MP, 
fazendo ressalva ao envio de recursos ao Haiti e mani-
festando sua posição pela imediata retirada das nossas 
tropas, pelo retorno dos nossos soldados, pelo respeito 
aos direitos humanos no Haiti e pela não-intervenção 
com base no princípio de defesa da soberania e da 
autodeterminação dos povos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, rapidamente, 

queríamos relembrar que o Partido Verde foi o primeiro 
a colocar nota na imprensa, afirmando que não iríamos 
ao Haiti como uma força humanitária, mas com poder 
de policia, e que éramos contrários. De forma alguma, 
poderíamos aprovar uma medida para enviar recursos 
ao Haiti, embora não possamos deixar de pagar nos-
sos soldados que lá estão. Queremos que eles voltem 
para o Brasil. Também não concordamos com a forma 
inadequada como os recursos dessa medida provisória 
estão sendo destinados à saúde e à educação. Mas, 
como Presidente da Frente Parlamentar das Santas 
Casas de Misericórdia, não poderia nunca ser contra 
essa medida.

O Partido Verde votou a favor anteriormente e 
não pode alterar seu voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
já fez vários questionamentos por meio do Deputado 
Roberto Freire, e eu me posicionei também. Votamos 
contra o envio das tropas ao Haiti. Mas, na atual situ-
ação, vamos votar favoravelmente ao mérito da me-
dida provisória.

A propósito, Sr. Presidente, estamos votando a 
admissibilidade?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sim.
O SR. FERNANDO CORUJA – Então, votamos 

“não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não à ad-

missibilidade. 
Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
medida provisória destina recursos para a saúde, a 
educação e as tropas brasileiras que estão no Haiti. 

Preocupa-me – e alguns partidos têm se mani-
festado sobre isso – a nossa Missão de Paz no Haiti. 
Embora caiba sempre o debate, no momento estamos 
votando os recursos para essa missão. Se o Congresso 
brasileiro autorizou uma missão de paz ao Haiti, é evi-
dente que tem de aprovar os recursos para mantê-la.

O debate do mérito deve ser feito em outro mo-
mento. E registro que, no mérito, o PCdoB é favorável 
à participação brasileira na Missão de Paz no Haiti. 

O problema político e histórico do Haiti é a inter-
ferência indevida e descabida dos Estados Unidos em 
seus interesses internos. E, em um momento em que 
o Haiti está completamente sem condições de resolver 
seus graves problemas, a ONU se apresenta para aju-
dá-lo. Assim, se o Brasil e outras nações democráticas 
não se apresentam para discutir o assunto e ajudar a 
encontrar uma solução democrática para aquele país, 
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é evidente que, por mais radical que seja o discurso, 
na prática estará sendo feito o jogo dos interesses do 
Governo norte-americano. Portanto, uma maneira de 
enfrentar esses interesses norte-americanos no Haiti 
seria a união das nações democráticas, que encami-
nhariam o debate, respeitando o povo e a soberania 
do Haiti, com vistas a um processo que imediatamente 
devolva o comando daquele pobre país às lideranças 
legítimas de seu povo. 

Esta é a questão democrática e soberana que se 
apresenta, e não aceitamos que este debate seja feito 
de maneira transversa e que, em nome da defesa dos 
interesses do povo do Haiti, na prática, vejamos a defe-
sa dos interesses do imperialismo norte-americano.

O PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PSB?
O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Haiti não tem condição de sair sozinho do pântano 
institucional, econômico e moral em que mergulhou. 
Nós brasileiros sabemos o que é uma ditadura, sa-
bemos o que é a anomia, a irrelevância do direito, os 
assassinatos, as torturas, os seqüestros. Vimos cente-
nas de cabeças rolando neste País em um espetáculo 
grotesco, que confundia a razão e embrulhava o es-
tômago; mas ainda não sabemos o que é uma nação 
se desmanchando.

O Haiti está se desmanchando, Sr. Presidente! O 
Haiti está se dissolvendo como nação, e não podemos 
deixá-lo, não podemos abandoná-lo agora; não agora, 
enquanto a comunidade internacional ainda não ele-
geu um samaritano para nos substituir.

Há de se perguntar: por que nós? Por que essa 
responsabilidade é nossa? Por exclusão, porque temos 
o menor índice de rejeição, porque somos a Nação 
mais aceita para esse papel, dentro e fora do Haiti. O 
povo do Haiti, nos admira e tem esperança em nós. E 
também a comunidade internacional torce para que o 
Brasil dê conta desse recado. 

Não podemos abandonar aquela população nes-
te momento, enquanto o Haiti não adquiriu um míni-
mo de estabilidade, de condição para se desenvolver, 
para assentar um processo democrático e um Estado 
de Direito confiável. Esse é o nosso papel. Somos o 
maior País da região, o mais rico, o irmão mais velho. 
Temos a mais longa tradição civilista e devemos hon-
rar nossa história e nosso papel, a responsabilidade, o 
compromisso que assumimos com aqueles que muito 
esperam de nós. (Palmas.)

Sr. Presidente, quero dizer mais uma coisa. Es-
tão embotando o essencial dessa matéria. Os recursos 
que vão para o Haiti representam menos de 10% do 

que está estipulado nessa medida provisória. Esta-
mos falando de 1 bilhão e 400 milhões de reais para 
a saúde, para atendimento aos hospitais, para aquisi-
ção de medicamento para tratamento de câncer, para 
pacientes com hemodiálise, que não podem esperar, 
para imunossupressores. Não venham me dizer – a 
mim, que sou médico –, que todas essas matérias não 
são urgentes e relevantes! Não se diga que as ações 
na área de educação também não são relevantes e 
urgentes! 

Sr. Presidente, digo a todos da bancada do PSB 
que votem com absoluta tranqüilidade, com a consci-
ência de que estão agindo em favor dos melhores foros 
desta Nação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL? 

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para-
benizo o Governo por essa iniciativa, principalmente 
em favor das áreas da saúde e da educação. Esses 96 
milhões são de fundamental importância.

O Brasil está abrindo as portas para o mundo, e 
o mundo abrindo as portas para o Brasil. O País tem 
responsabilidades não apenas com os problemas inter-
nos, mas também com questões externas importantes. 
O Haiti é um assunto mundial de extrema relevância. E 
nosso País está dando um exemplo ao mundo e sendo 
um novo referencial para os países que estão buscan-
do uma vaga permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

É muito importante para o Brasil conquistar uma 
cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Mas, mais 
do que isso, nossos irmãos haitianos estão vivendo um 
problema e não podemos cruzar nossos braços. 

Parabenizo o Governo brasileiro por essa ini-
ciativa.

O PL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTB? 
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Exército brasileiro está fazendo um belíssimo trabalho 
no Haiti. O Governo acertou em concordar com a ONU 
e atender nossos irmãos e amigos do Haiti. 

Educação e saúde são prioritárias. 
O voto do PTB é “sim”. 
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, não vamos entrar no mérito da discussão desta 
medida provisória, tendo em vista que não se trata so-
mente de verbas para o Ministério da Defesa, mas tam-
bém para os Ministérios da Saúde e da Educação.

O Partido Progressista vota “sim”.
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O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
Líderes da base do Governo estão tentando nos con-
fundir. Não estamos votando o mérito da matéria.

Quanto ao mérito da matéria, principalmente na 
área da educação e da saúde, não há dúvidas. Quanto 
ao mérito somos favoráveis.

Estamos votando a constitucionalidade da ma-
téria. Não adianta o novo constitucionalista, Depu-
tado Maurício Rands, do PT, querer nos avisar que 
precisamos aprovar o crédito extraordinário porque a 
distribuição de livro didático é imprevisível; ou que a 
assistência médico-odontológica aos servidores, aos 
empregados e aos dependentes é imprevisível; ou que 
a saúde nos hospitais da rede pública federal é impre-
visível. Ora, isso é trabalho rotineiro de governo. Isso 
está no Orçamento, e, quando não está, o crédito é 
suplementar; não é extraordinário. E, em não sendo 
crédito extraordinário, a matéria não poderia vir por 
uma medida provisória. 

É questão de respeito à Constituição Federal. 
Não é que o problema não possa ser resolvido. Ele 
pode, sim, da forma legal. Mas aqui o Governo adota 
a forma ilegal e inconstitucional.

Votaremos contra a constitucionalidade desta 
matéria. E vamos continuar fazendo isso nos mes-
mos casos.

O País tem sido governado de modo pior que na 
época da ditadura, quando se governava por meio de 
decreto-lei. Só que o decreto-lei não entrava em vi-
gor imediatamente. Sr. Presidente, V.Exa. deve estar 
lembrado que o decreto-lei só entrava em vigor após 
60 dias, caso, nesse espaço de tempo, não fosse vo-
tado pelo Congresso Nacional. E a medida provisória 
acabou virando um decreto-lei que entra em vigor de 
imediato. É pior que a ditadura! Enquanto estamos 
discutindo essa matéria hoje, uma parte, senão todo 
esse dinheiro, já foi gasta, porque a medida provisória 
entra em vigor imediatamente.

Sr. Presidente, votamos contra, e votaremos con-
tra, em todos os casos que forem inconstitucionais, por-
que o que nos comanda é a lei, a Constituição Federal. 
Democracia é isso, e não apenas dizer: “É bom. Então, 
votamos de qualquer jeito”. Não. Além de ser bom, tem 
de ser legal e a forma tem de ser correta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, temos a mania de transformar crédito su-
plementar em crédito extraordinário. É preciso acabar 
com isso. Temos instrumentos legais para o crédito 
suplementar que vão suprir tudo isso, se fizermos de 
acordo com a Constituição Federal.

Sr. Presidente, o Deputado Júlio Cesar apresen-
tou emendas a essa MP que tinham a finalidade de 
complementá-la. No mérito, seremos favoráveis ao 
destaque que foi apresentado, porque gosto quando 
as pessoas defendem o Haiti. Prefiro defender o Brasil 
e não o Haiti, porque aqui encontramos todas as ma-
zelas existentes naquele país. Não precisamos gastar 
nosso dinheiro, que é suado, difícil de ser conseguido, 
lá fora. Deixem as grandes potências, como os Esta-
dos Unidos e a Europa, gastarem com o Haiti. Temos 
de gastar com os “Haitis” daqui, com os brasileiros 
que estão morrendo. O Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública é de 400 milhões de reais e apenas para o 
Haiti foram destinados 480 milhões de reais. Estamos 
gastando mais com o Haiti do que com a Segurança 
Pública no Brasil inteiro! E aí dizem: “Estão morren-
do dezenas de milhares de brasileiros”. E aí diremos 
a eles: “É, mas estamos preocupados com o Haiti”. 
Os brasileiros estão morrendo porque não têm uma 
segurança pública decente. E ainda estamos preocu-
pados com o Haiti!

Deixemos que os grandes países se preocupem 
com o Haiti. Vamos nos preocupar com os brasileiros. 
Depositem esses 482 milhões de reais na conta do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, para que se 
possa equipar as polícias, dar mais tranqüilidade ao 
nosso povo. Aí estaremos mesmo defendendo o povo 
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Me-
dida Provisória nº 268 tem como Relator o Deputado 
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão. Sabemos que 
em seu bojo pode haver opiniões divergentes em rela-
ção a investimento em segurança pública ou a inves-
timento que o Governo Federal faz para manutenção 
das tropas brasileiras no Haiti. 

Na medida provisória há pontos importantes que 
dizem respeito a investimentos na área da saúde. Apro-
vamos ontem, em primeiro turno, uma proposta de 
emenda à Constituição que dizia respeito aos agentes 
comunitários de saúde e agentes de endemias. Essa 
medida provisória traz em seu bojo recursos da ordem 
de 1 bilhão e 268 milhões reais que contribuirão para o 
pagamento das despesas dos agentes comunitários de 
saúde e profissionais de saúde do programa Saúde da 
Família. Portanto, tem méritos a medida provisória.

Além disso, ela também contempla o setor edu-
cacional. 

Portanto, o PMDB acompanha o voto do Relator, 
Deputado Gastão Vieira, e encaminha o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, esclareço aos brasileiros que acompa-
nham esta sessão que estamos votando uma suple-
mentação de verbas que inclui 1 bilhão e 268 milhões 
de reais a mais para a saúde pública do País, o que 
beneficiará o programa Saúde da Família, agentes 
comunitários de saúde, hospitais filantrópicos e os 
atendimentos do SUS que estão sendo feitos neste 
momento em todo o País. 

A segunda questão que se vota aqui é uma am-
pliação de 96 milhões de reais nos investimentos do 
Governo Federal para a compra de livros para o Ensino 
Médio em escolas públicas, o que, aliás, é de respon-
sabilidade precípua de governos estaduais. 

E, finalmente, estamos votando também uma 
suplementação de verbas para a Missão de Paz que 
o Brasil e outros países conduzem no Haiti.

Gostaria de rebater o que disse o Líder do PFL. 
Primeiro, para ser coerente com seus argumentos, o 
PFL deveria sugerir que o Brasil não mais participas-
se de nenhuma rodada multilateral de negociações. 
Muitas vezes, recebemos ajuda de outros países tam-
bém a fundo perdido para ampliação de programas 
importantes no nosso País. Segundo, deveríamos 
abrir mão da palavra solidariedade e da estratégia de 
relações internacionais com relação a qualquer país. 
Ora, o Brasil tem que adotar sim uma estratégia de 
relações internacionais para buscar apoio de países, 
para negociar a ALCA, por exemplo, para atendimento 
também a seus interesses e não unicamente aos dos 
Estados Unidos. 

Falam que está ocorrendo genocídio no Haiti. 
Ora, por favor! O Haiti estava à beira de uma guerra 
civil e por isso, por unanimidade – eu repito esta pala-
vra, Deputado Ivan Valente: unanimidade –, as Nações 
Unidas decidiram constituir uma Força de Paz para 
salvar vidas, restabelecer a democracia, devolver ao 
povo haitiano o direito à autonomia e à autogestão, o 
direito a ter eleições, que se realizarão brevemente. 
Para orgulho do País, o Exército Brasileiro tem contri-
buído e auxiliado neste caminho. 

Respeito as opiniões em contrário, mas não gosto 
das simplificações. Se alguém tem argumentos sólidos 
– e eu os respeito – não deve simplificar os argumentos 
de uma unanimidade que se construiu nas Nações Uni-
das para devolver ao Haiti o direito de se autogovernar, 
o que, tenho certeza, começará a ser visto a partir das 
eleições que ocorrerão em poucos meses.

Por isso, votamos “sim”, Sr. Presidente.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, vamos reafirmar o que dissemos aqui 
anteriormente. Não há como votar contrariamente a um 
crédito extraordinário, porque este Governo gasta mui-
to pouco. Mas também não podemos deixar de fazer 
crítica ao que não consideramos legal ou viável.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
medida em que o Governo destina 96 milhões de reais 
para a educação, ele corta 73 milhões de reais em vez 
de somar os 2 valores. Na medida em que cancela um 
crédito de 425 milhões de reais para a saúde, acres-
centa o crédito de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No 
entanto, deveria somar também esses valores. 

Com relação ao crédito destinado à Missão de 
Paz no Haiti, concordo inteiramente com o Deputado 
Moroni Torgan, que encaminhou pelo PFL. Não pode-
mos destinar recursos do nosso setor de segurança 
para o Haiti. Isso cabe à ONU. O Brasil contribui para a 
ONU, e, portanto, esse custo deveria ser da ONU. Nós 
já arcamos com uma parcela de sacrifício muito gran-
de na medida em que já destinamos muitos recursos 
que deveriam ser gastos aqui, como também recen-
temente amargamos a perda de um brasileiro ilustre, 
Comandante da Força de Paz. Então, o Brasil já deu 
a sua cota de sacrifício. Esse papel de comandar as 
forças de paz e de custeá-las é da ONU.

Vamos votar a favor do crédito, mas fazemos esta 
ressalva: manifestamo-nos contra o envio desses re-
cursos antes destinados à área de segurança para a 
manutenção da tropas brasileiras no Haiti.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medida provi-
sória em tela é mais um dos exemplos que testificam 
a moxinifada literária em que se constituem os atos 
egressos do Governo. 

Não consigo entender que se misture no mes-
mo ato o aumento de verba para a Educação e para 
a Saúde e, dentro do mesmo contexto, verba para 
tropas no Haiti. 

É claro que não podemos ser contrários, uma vez 
que há muito tempo ficou nítida a necessidade de que 
o sistema educacional e, na mesma ordem de idéias, 
todo o processo educacional recebam apoio. Feliz está 
o Deputado Moroni Torgan quando faz referência a 
essa triste situação, que não é apenas esdrúxula, por 
que passa a segurança também no País.

Mas não há como votar contra. Por absurdo que 
seja, isso está dentro do contexto governamental que 
prima habitual e rotineiramente pela inépcia em tudo 
aquilo que faz. 
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O PRONA não tem opção. Vota a favor, inclusive 
no mérito, que não está em discussão ainda. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta medida provisória recebeu emenda apresenta-
da pelo Deputado Júlio Cesar, em que pedia 200 mi-
lhões de reais para corrigir o repasse do PAEs, que o 
Governo veio a pagar agora no final do ano passado, 
sem correção. 

Quanto à constitucionalidade, votamos contra-
riamente. Mas, quanto ao mérito, votaremos sim, res-
salvada a questão dos recursos do Haiti. 

O PFL sempre manifestou, desde o início, a sua 
contrariedade à presença de tropas brasileiras no Hai-
ti, bem como aos gastos em decorrência disso. Preci-
samos que esses recursos sejam aplicados aqui, na 
nossa segurança. Por isso, votamos “não”, mas no 
mérito vamos votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo, Deputado Arlindo Chinaglia?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
debate tem várias facetas. Só quero mencioná-las para 
deixar claro o que estamos para votar. Uma delas diz 
respeito à discordância política do papel que o Brasil 
vem exercendo no Haiti. Respeitamos quem discorda 
da necessidade de que o Brasil busque construir a sua 
liderança no fórum internacional. Respeitamos, mas 
discordamos. Por quê? Porque um país do tamanho 
do Brasil que abdique desta tarefa naturalmente vai 
colocar um horizonte menor para si e, portanto, será 
um país menor diante do concerto internacional. 

Também penso que é criminoso dizer que as For-
ças Armadas brasileiras e o Exército Brasileiro estão 
lá permitindo chacinas. A comissão de Parlamentares 
que foi ao Haiti – boa parte dela formada de brasilei-
ros contrários a que o Brasil enviasse tropas de esta-
bilização àquele país – testemunhou que o Exército 
Brasileiro é o mais capaz, nas circunstâncias, de se 
relacionar com aquele povo. O soldado brasileiro ali 
é respeitado. 

Para dar seqüência a um bom trabalho e para que 
o povo haitiano continue respeitando o povo brasileiro, 
como nós o respeitamos, vamos votar objetivamente se 
enviamos ou não ajuda humanitária àquele país. 

Portanto, vejo que há uma incoerência daqueles 
que discordam dessa política. Se existe a preocupação 
de que o Brasil possa vir a ser entendido como uma po-
tência regional que está ocupando um outro país, o que 
não é verdade, a ajuda humanitária serve para mostrar 
o contrário: a amizade entre os nossos povos. 

É por isso que estamos defendendo a aprovação 
desse crédito extraordinário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia prorroga a presente sessão até as 14h04min.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que forem pela aprovação do parecer permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço verificação 
de votação.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Verificação em conjunto, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Verifica-
ção concedida.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota-
ção pelo sistema eletrônico. (Pausa.)

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas à gui-
sa de registro, na noite de ontem, durante votação da 
segunda PEC, o meu voto acabou não sendo mostra-
do no painel. Portanto, gostaria de justificar meu voto, 
que, na votação da emenda constitucional de ontem 
à noite, acabou não saindo no painel. Somente hoje 
observei isso na lista.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Mas V.Exa. 
não apenas votou, como também registrou sua luta 
pela matéria, Deputado Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Sarney Filho, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PV.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Partido Verde vai votar favoravelmente 
a essa matéria, no mérito. 

Temos independência e autoridade para dizer que 
ainda em março do ano passado distribuímos e lemos 
neste plenário uma nota em que nos pronunciamos a 
respeito do envio de tropas brasileiras para o Haiti.

Quero ler novamente alguns trechos dessa 
nota:

“O Partido Verde vem a público condenar 
veementemente o envio de 1.300 soldados 
do Exército brasileiro ao Haiti com o pretexto 
de intervir como força de paz naquele país 
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destroçado política, social e ecologicamente 
pelas sucessivas barbaridades oriundas do 
autoritarismo”.

Mais adiante, declaramos nessa nota:

“É tão grave o cenário haitiano que hoje 
o país é inviável, por carecer de uma organi-
zação institucional. Junto à tragédia humana, 
a tragédia ecológica é conseqüência de uma 
conjuntura política, econômica e social em 
frangalhos. O Haiti precisa de uma força hu-
manitária, não de uma força militar”.

Essa era a nossa posição no dia 12 de março 
de 2004. E mais tarde, Sr. Presidente, votamos, as-
sim como o PDT, contra o mérito dessa proposta do 
Executivo. Fomos os únicos partidos a votar contra a 
matéria.

Tão logo o General Urano Bacellar foi encontrado 
morto, o Partido Verde apresentou um requerimento 
solicitando a criação de uma Comissão Externa para 
que a Câmara estivesse presente no Haiti. Nesse ínte-
rim, uma Comissão de Parlamentares, inclusive com a 
presença do Deputado Fernando Gabeira, foi ao Haiti 
– o Deputado Fernando Gabeira pediu-me que ressal-
tasse isso –, onde se verificou que as tropas brasilei-
ras estavam comportando-se corretamente. O Exército 
brasileiro estava respondendo à altura das expectati-
vas. É importante registrar isso, com a autoridade de 
quem votou contra a presença de nossas tropas lá. 
Agora, Sr. Presidente, como sabemos, V.Exa. criou a 
Comissão Externa.

Pedimos ao Senador Renildo Calheiros, por meio 
de ofício entregue em suas mãos, que crie também uma 
Comissão Externa do Congresso Nacional, já que o 
Brasil está enviando recursos e sequer convocamos o 
Ministro das Relações Exteriores para prestar explica-
ções sobre o posicionamento do País; já que isso não 
ocorreu, que o Congresso brasileiro se insira nesse 
processo, para que Deputados e Senadores, em nome 
do povo brasileiro, tragam-nos uma fotografia da reali-
dade que está ocorrendo lá e do acerto ou desacerto 
da presença brasileira naquele pobre país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 

conceder a palavra ao Deputado Ricardo Izar para uma 
questão de ordem, reitero às Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados que a sessão ordinária das 14h será 
efetiva para se conferir a presença das Sras. Depu-
tadas e dos Srs. Deputados.

Em seguida, informo que a Presidência, como já 
havia anunciado ontem, cedeu o espaço da sessão da 
tarde para que a Comissão do Orçamento realizasse 

sua reunião na tarde hoje, que não pôde ser realizada 
pela manhã em função desta sessão extraordinária.

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, só para prestar um esclareci-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
justiça, pois citei no meu pronunciamento o PDT. Não 
foi o PDT, mas sim o PPS e o PV os únicos partidos 
que votaram contra a presença brasileira no Haiti.

O SR. RICARDO IZAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido os 
membros do Conselho de Ética para continuarmos os 
nossos trabalhos agora.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agora está 
em curso a Ordem do Dia. Prossigam quando for en-
cerrada a Ordem do Dia, Deputado.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
prorrogou a sessão até 14h04min.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. FERNANDO CORUJA – Como a sessão 
ordinária tem de começar necessariamente às 14h, 
pergunto como fica isso.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerran-
do-se a sessão antes das 14h, Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às 14h04min 
V.Exa. vai manter o painel ou reabri-lo? V.Exa. manifes-
tou uma preocupação com a presença às 14h.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Reabrirei o 
painel às 14h. Assim, a presença constará para efeitos 
administrativos e constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai encerrar a votação. Ainda falta alguma Sra. Depu-
tada ou algum Sr. Deputado para votar? (Pausa.)
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A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar que ontem à noite, nas votações fi-
nais, votaria com o PFL, mas não pude fazê-lo, porque 
estava no médico.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como sem-
pre, Deputada Laura Carneiro.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar que esses R$500 milhões que gasta-
mos no Haiti foi o preço que o Brasil pagou para que o 
Presidente Lula faça sua campanha para conseguir o 
assento na ONU, ou seja, para comprar seu direito ao 
discurso, como fez com os R$2 bilhões do FMI.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Severiano Alves, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última reunião do Colégio de Líderes, eu disse que a 
Mesa da Câmara, a direção da Câmara tinha de rea-
gir contra os ataques da imprensa ao Parlamento, e V 

.Exa. disse, na oportunidade, que eu, como Líder de 
partido, poderia reagir. É claro que reajo, em meu nome 
e no da minha bancada, quando o assunto é da ban-
cada. Mas não podemos continuar vendo manchetes 
como as que são publicadas pelo Correio Braziliense, 
chamando-nos de gazeteiros e aplicando-nos outros 
adjetivos, e ainda divulgando que os Deputados “re-
duziram as férias de 90 para 55 dias e a cada início e 
fim de ano receberão R$12 mil de jetom”.

Ora, Sr. Presidente, para agradar a imprensa, já 
renunciamos à remuneração da convocação extraor-
dinária e reduzimos o recesso. Agora vão querer que 
nenhum Deputado receba salário ou qualquer retribui-
ção financeira?! 

Precisamos esclarecer ao povo brasileiro que 
a imprensa está querendo acabar com a dignidade 
da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente. Mais uma 
vez, peço a V.Exa. que utilize os órgãos da Câmara, 
a Procuradoria, para reagirmos. Não somos contra a 
imprensa, mas não podemos tolerar que ela continue 
denegrindo a imagem desta Casa. Temos de reagir, 
Sr. Presidente.

E se a Liderança do PDT puder reagir em defesa 
do Parlamento e dos Deputados, seguramente vamos 
fazê-lo, dentro da lei e da ética.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado José Carlos Aleluia, para uma 
Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, trago um assunto polêmico, que, porém, não pode 
deixar de ser levantado. 

V .Exa., Sr. Presidente, cumprindo os preceitos 
regimentais, criou, numa iniciativa correta, a CPI das 
Privatizações, objeto de requerimento dos Deputados 
José Divino, Vieira Reis e outros. Correta, em primeiro 
lugar, porque há muito a se averiguar na questão das 
privatizações. 

Ontem o Líder do PT, ao fazer seu discurso, pas-
sou a impressão de que o atual Governo não faz priva-
tizações. Ou eu tenho um entendimento equivocado, 
ou o Líder se equivocou no discurso, porque o atual 
Governo está dando prosseguimento com o programa 
de privatizações.

Meu primeiro requerimento a V.Exa., Sr. Presi-
dente, é no sentido de que dilatemos o prazo dessa 
CPI. Não tem sentido investigarmos as privatizações 
só até 2002. O requerimento foi feito com base nesse 
período, mas precisamos estendê-lo, e peço a com-
preensão de V.Exa. nesse sentido, para que as inves-
tigações se estendam até o dia de hoje, e não fiquem 
restritas a até 2002. 

Explico por quê. Todos estão lembrados do episó-
dio dos “dólares na cueca”. Aquele fato reunia todos os 
indícios de conexão com o programa de privatização 
do Governo Lula. Como? Digamos que, no caso es-
pecífico, a ELETROBRAS associe-se a uma empresa 
privada, a ALUSA, uma empresa de engenharia – es-
tou falando apenas hipoteticamente –, para fazer um 
empreendimento conjunto de construção de uma linha 
de transmissão por R$100 mil. Acerta -se que a cons-
trutora vai receber R$100 mil para construir a linha e 
faz-se o cálculo da receita necessária para remunerar 
esse valor; na hora do leilão, outra empresa, no caso 
a CHESF, junta-se à ALUSA e propõe um preço me-
nor, ou seja, propõe ao Governo que a receita seja de 
R$70 mil, e não mais R$100 mil. Repito: estou falando 
em hipótese. Isso significa que a receita proveniente do 
projeto de financiamento daquele empreendimento já 
não é mais correspondente a R$100 mil. Ora, se a re-
ceita é de R$70 mil, a obra não pode custar R$100 mil; 
então, tem de ser reexaminar o contrato entre CHESF e 
Furnas para se verificar em que momento foram feitas 
propostas de leilão abaixo do contratado e se todos 
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os contratos foram revistos. E eu sei que há contrato 
que não foi revisto. Portanto, essa CPI é necessária, 
é fundamental para investigar os desvios que possam 
ter ocorrido neste ou no Governo passado. 

Sou da opinião que deveríamos ampliar o período 
apontado para investigação na proposta, estendê-lo 
até 2006, e instalar a CPI. E está faltando indicar aqui 
os representantes dos partidos do Governo. 

Aliás, o Governo é sábio. Ele sabe que privatiza-
ção é coisa de Lula. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação. Algum Deputado ou 
Deputada ainda não votou? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou pro-

clamar o resultado da votação:

VOTARAM

Sim  279
Não   99 
Abstenções  3
Total  381

É Aprovado o Parecer do Relator, na Parte em 
que Manifesta Opinião Favorável quanto ao Atendi-
mento dos Pressupostos Constitucionais de Rele-
vância e Urgência e de sua Adequação Financeira e 
Orçamentária.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 268/2005 – PARECER DO RELA-
TOR PELA ADMISSIBILIDADE – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19/01/2006 13:07
Encerramento da votação: 19/01/2006 13:22
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo 
Resultado da votação Sim:
279 Não:
99 Abstenção:
3 Total da Votação:
381 Art. 17: 1
Total Quorum: 382
Orientação PT:
Sim PMDB:
Sim PFL:
Não PSDB:
Não PP:
Sim PTB:
Sim PL:
Sim PSB:
Sim PDT:
Sim PPS:
Não PCdoB:
Sim PV:
Sim PSOL:

Sim Repr.PRONA:
Sim MINORIA:
Não GOV.:
Sim 
Parlamentar
Partido
Bloco
Voto

RORAIMA (RR) 

Alceste Almeida PTB 
Sim Almir Sá PL 
Sim Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Sim Luciano Castro PL 
Sim Maria Helena PSB 
Sim Pastor Frankembergen PTB 
Sim Suely Campos PP 
Sim Total Roraima: 7 

AMAPÁ (AP) 

Badu Picanço PL 
Sim Davi Alcolumbre PFL 
Não Dr. Benedito Dias PP 
Sim Eduardo Seabra PTB 
Sim Gervásio Oliveira PMDB 
Sim Janete Capiberibe PSB 
Sim Total Amapá: 6 

PARÁ (PA) 

Anivaldo Vale PSDB 
Não Ann Pontes PMDB 
Sim Asdrubal Bentes PMDB 
Sim José Priante 
PMDB Sim Nicias Ribeiro 
PSDB Não Nilson Pinto 
PSDB Não Raimundo Santos 
PL Sim Vic Pires Franco 
PFL Não Wladimir Costa 
PMDB Sim Zé Geraldo 
PT Sim Zenaldo Coutinho 
PSDB Não Zequinha Marinho 
PSC Sim 
Total Pará: 12 

AMAZONAS (AM) 

Átila Lins PMDB 
Sim Carlos Souza PP 
Sim Humberto Michiles PL 
Sim Lupércio Ramos PMDB 
Sim Pauderney Avelino PFL 
Não Silas Câmara PTB 
Sim Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total Amazonas: 7 
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RONDÔNIA (RO) 

Anselmo PT Sim 
Natan Donadon PMDB Sim 
Total Rondônia: 2 

ACRE (AC) 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Sim 
João Correia PMDB Sim 
João Tota PP Sim 
Júnior Betão PL Sim 
Nilson Mourão PT Sim 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 8 

TOCANTINS (TO) 

Ana Alencar PL Não 
Edmundo Galdino PSDB Sim 
Maurício Rabelo PL Sim 
Ronaldo Dimas PSDB Não 
Total Tocantins: 4 

MARANHÃO (MA) 

Albérico Filho PMDB Sim 
Antonio Joaquim PSDB Não 
César Bandeira PFL Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Não 
Nice Lobão PFL Não 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Remi Trinta PL Sim 
Sarney Filho PV Sim 
Sebastião Madeira PSDB Não 
Total Maranhão: 11 

CEARÁ (CE) 

Almeida de Jesus PL Sim 
André Figueiredo PDT Sim 
Aníbal Gomes PMDB Sim 
Antenor Naspolini PSDB Não 
Antonio Cambraia PSDB Não 
Ariosto Holanda PSB Sim 
Arnon Bezerra PTB Sim 
Bismarck Maia PSDB Não 
Eunício Oliveira PMDB Sim 
Gonzaga Mota PSDB Não 
Inácio Arruda PCdoB Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Sim 
Léo Alcântara PSDB Não 
Manoel Salviano PSDB Sim 
Marcelo Teixeira PSDB Não 

Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim 
Vicente Arruda PSDB Não 
Zé Gerardo PMDB Sim 
Total Ceará: 20 

PIAUÍ (PI) 

Átila Lira PSDB Não 
B. Sá PSB Sim 
Ciro Nogueira PP Sim 
Júlio Cesar PFL Não 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Moraes Souza PMDB Sim 
Mussa Demes PFL Não 
Nazareno Fonteles PT Sim 
Simplício Mário PT Sim 
Total Piauí: 9 

RIO GRANDE DO NORTE (RN) 

Betinho Rosado PFL Não 
Total Rio Grande do Norte: 1 

PARAÍBA (PB) 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Enivaldo Ribeiro PP Sim 
Lúcia Braga PMDB Sim 
Luiz Couto PT Sim 
Marcondes Gadelha PSB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Wellington Roberto PL Sim 
Wilson Santiago PMDB Sim 
Total Paraíba: 10 

PERNAMBUCO (PE) 

André de Paula PFL Não 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Sim 
Inocêncio Oliveira PL Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Marcos de Jesus PFL Não 
Maurício Rands PT Sim 
Osvaldo Coelho PFL Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Raul Jungmann PPS Não 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Freire PPS Não 
Roberto Magalhães PFL Não 
Salatiel Carvalho PFL Sim 
Total Pernambuco: 17 
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ALAGOAS (AL) 

Benedito de Lira PP Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Não 
Maurício Quintella Lessa PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 
Rogério Teófilo PPS Não 
Total Alagoas: 5 

SERGIPE (SE) 

Bosco Costa PSDB Sim 
Heleno Silva PL Sim 
Ivan Paixão PPS Não 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Não 
Total Sergipe: 6 

BAHIA (BA) 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Claudio Cajado PFL Não 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Fábio Souto PFL Não 
Félix Mendonça PFL Não 
Fernando de Fabinho PFL Não 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Gerson Gabrielli PFL Não 
Guilherme Menezes PT Sim 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Almeida PSDB Não 
João Leão PP Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Não 
José Carlos Araújo PL Sim 
José Rocha PFL Não 
Josias Gomes PT Sim 
Jutahy Junior PSDB Não 
Luiz Alberto PT Sim 
Luiz Bassuma PT Sim 
Luiz Carreira PFL Não 
Marcelo Guimarães Filho PFL Não 
Milton Barbosa PSC Sim 
Nelson Pellegrino PT Sim 
Paulo Magalhães PFL Não 
Pedro Irujo PMDB Sim 
Reginaldo Germano PP Sim 
Robério Nunes PFL Não 
Severiano Alves PDT Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zelinda Novaes PFL Não 
Zezéu Ribeiro PT Sim 
Total Bahia: 33 

MINAS GERAIS (MG) 

Ademir Camilo PDT Sim 
Alexandre Maia PMDB Sim 
Ana Guerra PT Sim 
Aracely de Paula PL Sim 
Cabo Júlio PMDB Sim 
Carlos Mota PSB Sim 
César Medeiros PT Sim 
Cleuber Carneiro PTB Sim 
Custódio Mattos PSDB Não 
Dr. Francisco Gonçalves PPS Não 
Edmar Moreira PFL Não 
Eduardo Barbosa PSDB Não 
Eliseu Resende PFL Não 
Fernando Diniz PMDB Sim 
Geraldo Thadeu PPS Não 
Gilmar Machado PT Sim 
Isaías Silvestre PSB Sim 
Jaime Martins PL Sim 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Sim 
João Paulo Gomes da Silva PSB Sim 
José Militão PTB Sim 
José Santana de Vasconcellos PL Sim 
Júlio Delgado PSB Abstenção 
Lael Varella PFL Sim 
Leonardo Mattos PV Sim 
Lincoln Portela PL Sim 
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim 
Maria do Carmo Lara PT Sim 
Maria Lúcia Cardoso PMDB Sim 
Mário Assad Júnior PSB Sim 
Narcio Rodrigues PSDB Não 
Odair Cunha PT Sim 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Rafael Guerra PSDB Não 
Reginaldo Lopes PT Sim 
Roberto Brant PFL Não 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Sérgio Miranda PDT Sim 
Vadinho Baião PT Sim 
Virgílio Guimarães PT Sim 
Total Minas Gerais: 42 

ESPÍRITO SANTO (ES) 

Feu Rosa PP Sim 
Jair de Oliveira PMDB Sim 
Manato PDT Sim 
Marcelino Fraga PMDB Sim 
Renato Casagrande PSB Sim 
Rose de Freitas PMDB Sim 
Total Espírito Santo: 6 
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RIO DE JANEIRO (RJ) 

Aldir Cabral PFL Não 
Alexandre Cardoso PSB Sim 
Alexandre Santos PMDB Sim 
Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Almir Moura PFL Abstenção 
André Costa PDT Sim 
Antonio Carlos Biscaia PT Sim 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL Sim 
Carlos Santana PT Sim 
Chico Alencar PSOL Sim 
Deley PSC Sim 
Dr. Heleno PSC Sim 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Cunha PMDB Não 
Eduardo Paes PSDB Não 
Fernando Gabeira PV Sim 
Fernando Gonçalves PTB Sim 
Fernando Lopes PMDB Não 
Jair Bolsonaro PP Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSB Sim 
Jorge Bittar PT Sim 
José Divino PMR Sim 
Josias Quintal PSB Sim 
Juíza Denise Frossard PPS Não 
Laura Carneiro PFL Não 
Leonardo Picciani PMDB Não 
Miro Teixeira PDT Sim 
Moreira Franco PMDB Sim 
Paulo Baltazar PSB Sim 
Paulo Feijó PSDB Não 
Reinaldo Betão PL Sim 
Renato Cozzolino PDT Sim 
Rodrigo Maia PFL Não 
Simão Sessim PP Sim 
Total Rio de Janeiro: 36 

SÃO PAULO (SP) 

Alberto Goldman PSDB Não 
Aldo Rebelo PCdoB Art. 17 
Amauri Gasques PL Sim 
Angela Guadagnin PT Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não 
Arnaldo Faria de Sá PTB Não 
Chico Sardelli PV Sim 
Cláudio Magrão PPS Não 
Corauci Sobrinho PFL Não 
Devanir Ribeiro PT Sim 
Dimas Ramalho PPS Não 
Durval Orlato PT Sim 
Edinho Montemor PSB Sim 

Enéas PRONA Sim 
Fernando Estima PPS Não 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Iara Bernardi PT Sim 
Ildeu Araujo PP Sim 
Ivan Valente PSOL Sim 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PTB Sim 
João Batista PP Sim 
João Paulo Cunha PT Sim 
José Eduardo Cardozo PT Sim 
José Mentor PT Sim 
Jovino Cândido PV Não 
Julio Semeghini PSDB Não 
Lobbe Neto PSDB Não 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Não 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Marcos Abramo PP Sim 
Mariângela Duarte PT Sim 
Milton Monti PL Sim 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Orlando Fantazzini PSOL Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Sim 
Professor Luizinho PT Sim 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Sim 
Robson Tuma PFL Não 
Salvador Zimbaldi PSB Sim 
Telma de Souza PT Sim 
Vadão Gomes PP Sim 
Vanderlei Assis PP Sim 
Vicente Cascione PTB Sim 
Vicentinho PT Sim 
Walter Barelli PSDB Não 
Wanderval Santos PL Sim 
Zulaiê Cobra PSDB Não 
Total São Paulo: 55 

MATO GROSSO (MT) 

Carlos Abicalil PT Sim 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Pedro Henry PP Sim 
Teté Bezerra PMDB Sim 
Thelma de Oliveira PSDB Não 
Total Mato Grosso: 5 
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DISTRITO FEDERAL (DF) 

Alberto Fraga PFL Não 
Jorge Pinheiro PL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Sim 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal: 4 

GOIÁS (GO) 

Barbosa Neto PSB Sim 
Capitão Wayne PSDB Não 
João Campos PSDB Não 
Jovair Arantes PTB Sim 
Luiz Bittencourt PMDB Sim 
Neyde Aparecida PT Sim 
Pedro Canedo PP Sim 
Pedro Chaves PMDB Sim 
Ronaldo Caiado PFL Não 
Rubens Otoni PT Sim 
Sandes Júnior PP Sim 
Sérgio Caiado PP Sim 
Vilmar Rocha PFL Não 
Total Goiás: 13 

MATO GROSSO DO SUL (MS) 

Antônio Carlos Biffi PT Sim 
Antonio Cruz PP Sim 
Geraldo Resende PPS Não 
João Grandão PT Sim 
Murilo Zauith PFL Não 
Nelson Trad PMDB Sim 
Vander Loubet PT Sim 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 8 

PARANÁ (PR) 

Affonso Camargo PSDB Não 
André Zacharow PMDB Sim 
Assis Miguel do Couto PT Sim 
Cezar Silvestri PPS Não 
Chico da Princesa PL Sim 
Cláudio Rorato PMDB Sim 
Colombo PT Sim 
Dilceu Sperafico PP Sim 
Dr. Rosinha PT Sim 
Gustavo Fruet PSDB Não 
Hermes Parcianello PMDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Odílio Balbinotti PMDB Sim 
Oliveira Filho PL Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 

Ricardo Barros PP Não 
Selma Schons PT Sim 
Takayama PMDB Sim 
Vitorassi PT Sim 
Total Paraná: 22 

SANTA CATARINA (SC) 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Edison Andrino PMDB Sim 
Fernando Coruja PPS Não 
Ivan Ranzolin PFL Não 
João Pizzolatti PP Sim 
Jorge Boeira PT Sim 
Leodegar Tiscoski PP Sim 
Luci Choinacki PT Sim 
Mauro Passos PT Sim 
Paulo Afonso PMDB Não 
Paulo Bauer PSDB Não 
Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina: 12 

RIO GRANDE DO SUL (RS) 

Adão Pretto PT Sim 
Beto Albuquerque PSB Sim 
Cezar Schirmer PMDB Abstenção 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Érico Ribeiro PP Sim 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro PSOL Sim 
Luis Carlos Heinze PP Não 
Marco Maia PT Sim 
Maria do Rosário PT Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Não 
Orlando Desconsi PT Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Pompeo de Mattos PDT Sim 
Tarcísio Zimmermann PT Sim 
Wilson Cignachi PMDB Sim 
Total Rio Grande do Sul: 21 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o parecer do Relator na parte em que manifesta opi-
nião pelo não-atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência e de sua adequação 
financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da 
Resolução nº 1, de 2002 – CN.

(Inadmissibilidade das Emendas de nºs 24 a 26, 
66 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108).
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 

á votação do mérito da matéria. 
Há sobre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque 

para votação em separado visando a supressão dos 
recursos destinados ao Ministério da Defesa, que trata 
da missão das Nações Unidas para o Haiti, constante 
do Anexo I da MP (pág. 14 do avulso da MP).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Moroni Torgan, Vice-
Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção as emendas apresentadas na Comissão de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de nºs 1 a 
23, 27 a 65, 71 a 90, 96, 107, 109 e 110, com parecer 
contrário, ressalvado o destaque:
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia repetir?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção as emendas apresentadas na Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com 
parecer contrário, ressalvado o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Mesa 

deixa de submeter a votos as Emendas de nºs 24 a 
26, 67 a 70, 91 a 95, 97 a 106 e 108, por terem sido 
consideradas inadmitidas pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a Medida Provisória nº 268, de 2005, ressalvado 
o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADA. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requeri-

mento de destaque do Deputado Rodrigo Maia pela 
supressão...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é questão regimental: o destaque é do Deputado José 
Carlos Aleluia, apoiado pelo Deputado Rodrigo Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O que 
engrandece o destaque, sem modificar o conteúdo. 
Vou lê-lo:

DESTAQUE DE BANCADA PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado visando a supressão dos 
recursos destinados ao Ministério da Defesa, que trata 
da missão das Nações Unidas para o Haiti, constante 
do Anexo I da MP (pág. 14 do avulso da MP).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Moroni Torgan, Vice-
Líder do PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O destaque, 
Sr. Presidente, é para registrar certa discordância, não 
com o projeto como um todo, porque somos favoráveis 
à parte de saúde e a outras partes, mas, como bem 
disseram os Deputados Fernando Gabeira e Moroni 
Torgan, e eu mesmo tentei dizer, a questão do Haiti 
ainda vai dar muita dor de cabeça, porque é uma aven-
tura sem fim. O destaque é para suprimir os recursos 
destinados ao Haiti.

Sr. Presidente, estava lendo agora o decreto le-
gislativo que autoriza o envio de tropas ao Haiti. Co-
metemos um grande erro, porque não estabelecemos 
prazos, o que significa que podemos ficar eternamente 
no Haiti sem contribuir em nada para aquele povo, para 
a construção do seu Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o destaque.
O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. LINO ROSSI (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência tem a intenção e o objetivo de menos abrir o 
debate e iniciar o processo de votação da emenda do 
FUNDEB ainda na tarde de hoje, até as 13h59min.

A SRA. DRA. CLAIR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. DRA. CLAIR (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na votação anterior.

O SR. AIRTON ROVEDA (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com o partido.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com o partido.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei com o partido.

O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
pelas mesmas razões do Deputado José Carlos Aleluia, 
pensamos que é importante haver, em determinados 
momentos, solidariedade com outros países – inclu-
sive financeira. Mas o PSOL vê a presença do Brasil 
no Haiti como ocupação. Portanto, não concordamos 
com o envio de mais recursos para a ocupação que o 
País faz, contra a vontade de parte muito significativa 
do povo haitiano – se não for de todos.

Assim sendo, Sr. Presidente, votamos favoravel-
mente ao destaque.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como disse-
mos anteriormente, os recursos devem ser utilizados 
para pagamento. O que pretendemos é ter nossos 
soldados de volta. 

Assim, em razão de já ser necessário o paga-
mento, somos contrários ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?
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O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, escla-
reço que os recursos já foram enviados. Infelizmente, 
não dá para discutir a questão, do ponto de vista con-
creto e material. 

Dessa forma, somos contra o destaque, até por-
que é inócuo. Mas a posição do PPS foi contrária desde 
o início. Votamos contra o envio de tropas.

O PPS é contra a permanência das tropas bra-
sileiras no Haiti.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cobra-se a retirada desses recursos para o Haiti como 
uma alternativa para resolver o problema da violência 
urbana no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em alguns 
outros guetos de violência.

A violência no Rio de Janeiro ou em São Paulo 
é endêmica e vem de muitos outros Carnavais, bem 
antes de o Brasil entrar nessa ação humanitária em 
favor da paz no Haiti. Acumulou-se a violência. Esta-
mos, agora, apenas colhendo os resultados, mas o 
ovo da serpente, da violência já havia sido gerado há 
muito tempo. 

É claro que há sempre alternativas no sentido 
de suprimir algumas rubricas em favor do combate à 
violência. Por exemplo, os Governos anteriores pode-
riam ter utilizado recursos do PROER para combater 
a violência no Rio de Janeiro, em São Paulo ou outras 
ações perdulárias realizadas neste País.

As duas rubricas são inteiramente separadas 
e diferentes. A nossa presença no Haiti representa 
uma ação humanitária, em favor da estabilidade de 
um país. Sem essa presença, ele vai se perder, por 
encontrar-se, neste momento, sem rumo, sem norte 
e sem destino. 

É claro que sempre se pode discutir essa questão, 
mas não podemos ser imprevisíveis, não podemos sur-
preender nem o Haiti nem a comunidade internacional 
com brusca retirada ou supressão de recursos.

O Congresso Nacional não pode entrar numa 
linha dessa natureza, Sr. Presidente. A retirada com-
porta longa discussão. Estaremos sempre prontos a 
discutir o assunto, mas, neste momento, votamos pela 
manutenção do texto.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro que o 
partido socialista espanhol, depois da vitória, retirou a 
tropa do Iraque. É uma pena que o Partido Socialista 
Brasileiro tenha essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL?

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL vota 
contra o destaque.

Registro também que, na votação anterior, votei 
de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PP? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, lembro que, na época em que discutimos a 
questão do envio de tropas para o Haiti, por meio do 
Deputado Luiz Carlos Hauly, o PSDB encaminhou 
contra a iniciativa.

É deplorável que o Governo, agora, use essa 
medida provisória e, o que é pior, utilize a saúde, com 
esse crédito de 1 milhão e 200 mil reais, chamado de 
extraordinário, mas que na verdade é suplementar, que 
já havia tentado tirar, por meio de medida provisória 
anterior, derrubada por esta Casa. 

Tudo isso é usado para mandar recursos para as 
tropas brasileiras no Haiti, em razão do sonho mega-
lomaníaco do Presidente Lula da Silva e da obsessão 
pela cadeira permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

É deplorável que o Brasil faça papel de polícia no 
Haiti, já que no País o Estado não entra em determina-
dos lugares sem autorização do crime organizado.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Partido dos Trabalha-
dores.

A SRA. MANINHA (PSOL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Votei com o partido, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Líder está 
orientando a votação do seu partido na tribuna e não 
deve ser interrompido até que termine a sua orienta-
ção, nem para justificação de voto nem para questão 
de ordem. Vamos aguardar o término da orientação 
do Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Obri-
gado, Sr. Presidente. 

Quero apenas dizer que solidários nós somos, 
mas, se o Brasil, infelizmente, não tem recursos para 
gastar com a manutenção de suas Forças Armadas 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02259 

no território nacional – não pode conceder 3 refeições 
por dia aos conscritos –, não tem condições de mandar 
esses recursos para fora. 

Portanto, encaminhamos favoravelmente ao des-
taque.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que está 
havendo ligeira confusão quanto ao encaminhamento. 
Por gentileza, gostaria de saber o que estamos votan-
do e a forma da votação, para que possamos orientar 
ou reorientar a bancada do PTB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero fazer uma correção. Encaminhei favora-
velmente ao destaque; portanto, contra a manutenção 
do texto. Seria “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É “não”. O 
“sim” é pela manutenção do texto.

O SR. JOVAIR ARANTES – Original?
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Isso.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto 
do PTB é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O voto do 
PTB é “sim”.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corrijo 
também o voto do PL. O partido é pela manutenção 
do texto. É contra o destaque, mas pela manutenção 
do texto. O destaque é supressivo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está ha-
vendo confusão porque a impressão é de que o voto 
é “não” ao destaque, mas o voto correto...

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o en-
caminhamento do PPS é contra a emenda. Portanto, 
é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Então, é 
“sim”. O voto do PPS também é “sim”. E o do PSOL 
também é “sim”.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O do PV também. No méri-
to, favorável, mas formalmente...

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 

voto do PSOL é “não”; contra a manutenção, no texto, 
do dinheiro...

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. é a 
favor do destaque do Deputado José Carlos Aleluia?

A SRA. LUCIANA GENRO – Sou a favor, sim.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Então, é 

“não” mesmo.
Como vota o PP?
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Simão Sessim, como Tenente R2 do Exército, acabou 
de manifestar a sua intenção de integrar, se for possí-
vel, a força de paz no Haiti. 

O PP, por delegação do Líder, está recomendan-
do o voto “sim”, contrário ao destaque e pelo envio 
desses recursos. 

A grande preocupação de vários militares da 
ativa, com quem tenho conversado sobre o assunto 
– eles não podem manifestar-se; é importante o que 
vou dizer, tendo em vista o partido de V.Exa., o PCdoB 
–, é a crescente campanha contra o Exército no Hai-
ti. Acusam-nos de torturadores e de participar, com a 
polícia haitiana, de execução de haitianos. Isso não é 
bom para o Brasil nem para nós. O Exército brasileiro 
está naquele país por delegação soberana do Congres-
so Nacional, por iniciativa do Presidente da República, 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. 

Por mais oposição que seja feita ao Governo 
Lula, tenho de apoiar a decisão do meu Exército lá 
fora, como faz o povo americano, no tocante a seu 
exército que está no Iraque. Partindo desse princípio, 
devemos exigir da ONU – não o Exército, que não tem 
voz, mas o Chefe Supremo das Forças Armadas – que 
ela, em contrapartida, faça sua parte. Caso contrário, 
fica difícil explicarmos para a população brasileira, em 
especial a do meu Estado, que o Exército brasileiro 
pode combater gangues lá fora e não pode combater 
o crime organizado no Rio de Janeiro. 

Assim sendo, Sr. Presidente, no momento, en-
caminhamos contra o destaque do PFL, favorável à 
liberação desses recursos – e que o Governo exija a 
contrapartida da ONU na questão do Haiti.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a observação 
não está correta. Votamos contrariamente ao destaque, 
o que significa que deveria constar no painel, como 
agora consta, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PFL?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, permita-me justificar o voto anterior, porque faltei 
à votação.

Naturalmente, encaminho a favor do destaque, 
o que significa o voto “não” ao texto.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeita-
mente, Deputado Joaquim Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota favoravelmente à manutenção do texto original da 
medida provisória. Portanto, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT?

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns 
argumentos precisam ser esclarecidos.

Primeiro, o Brasil está no Haiti por convocação 
da ONU e dos países do Caribe e por decisão desta 
Casa e do Presidente da República, que concordou 
com o apelo internacional.

Segundo, cerca de 70% dos gastos com a missão 
no Haiti serão devolvidos pela ONU ao Brasil. Portan-
to, é falacioso o argumento de que estamos gastando 
mais dinheiro fora do que no combate à violência no 
Rio de Janeiro.

Sempre reclamamos de uma ação internacionalis-
ta em defesa da paz. Estranho o fato de companheiros 
que se dizem de esquerda quererem que o Haiti fique 
entregue à própria sorte.

Querem, por acaso, a repetição do que ocorreu 
em Sabra e Chatila, Soweto, Ruanda, onde grandes 
banhos de sangue internacional provocaram genocí-
dios e mortes de milhares de pessoas?

Até compreendo esse discurso na boca do PFL, 
que participou, em muitos momentos, desse tipo de 
apoio a forças conservadoras no plano internacional.

Estamos participando de missão de estabiliza-
ção e de paz no Haiti. Assim vamos fazer. Esta Casa 
deverá acompanhar essas ações.

Esclareço que nossas ações naquele país têm 
cunho político – em primeiro lugar, para garantir eleições 

livres e limpas – e estão voltadas para a defesa dos di-
reitos humanos. As organizações de direitos humanos 
no Haiti, que lutam pela defesa dos direitos humanos, 
necessitam de apoio para continuar seu trabalho. E 
requerem esse apoio de forças como o Brasil.

O comando da tropa internacional no Haiti está 
entregue ao general brasileiro, mas a maior tropa é a 
da Jordânia, o que revela a competência e o respeito 
das Forças Armadas do Brasil na participação dessa 
missão internacional.

Sr. Presidente, essa ação do Brasil se insere nas 
melhores práticas internacionais de solidariedade. É muito 
estranho que se queira deixar o Haiti entregue à própria 
sorte, ao genocídio e ao domínio de paramilitares, que 
irão executar civis e promover guerra civil naquele país.

Portanto, estamos numa missão de estabilização 
e de paz, e assim deve ser compreendido. Vamos valori-
zar nossas Forças Armadas, que estão, diferentemente 
da ação no Iraque, num processo de preservação de 
vidas, de garantia da estabilidade, de eleições diretas 
e da retomada do Estado nacional.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto “sim”, contra 
o destaque apresentado pelo PFL e PSDB.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifi-
cando minha ausência na votação anterior, acompa-
nho o partido.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apenas uma questão me preocupa. Com os mesmos 
arrazoados em que estamos nos baseando para entrar 
no Haiti, amanhã entrarão no Brasil.

É só isso, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o art. 175, inciso III, diz o seguinte:

“Art. 175. O Deputado que usar a pa-
lavra sobre a proposição em discussão não 
poderá:

 ..............................................................
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III – usar de linguagem imprópria;”

Tenho muita consideração pelo Deputado Fer-
nando Ferro, mas tachar de ignorante quem é contrá-
rio à presença militar brasileira, fazendo o papel de 
polícia no Haiti, é abusar um pouco do raciocínio dos 
seus pares.

Portanto, apresento a V.Exa. a ponderação so-
bre esse tema, para que seja excluído dos anais des-
ta sessão o linguajar impróprio usado pelo Deputado 
Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da urbanidade, posso até ter exagerado no uso 
da palavra “ignorante”, mas mantenho que são desin-
formados para tratar do assunto. Se o Deputado se 
sentiu ofendido, peço a S.Exa. minhas desculpas e 
digo que está desinformado sobre a ação da nossa 
missão no Haiti.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência autoriza a Taquigrafia a fazer a substituição da 
primeira expressão pela segunda.

O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. BABÁ (PSOL – PA. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que forem pela manutenção do dispositivo permane-
çam como se acham. (Pausa.)

FICAM MANTIDOS OS RECURSOS 
DESTINADOS AO MINISTÉRIO DA DEFE-
SA, CONCERNENTES À MISSÃO DAS NA-
ÇÕES UNIDAS PARA O HAITI, CONSTAN-
TES DO ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 268/05. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRI 
Nº 268-A, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Educação, da Saúde e 
da Defesa e de Operações Oficiais de Cré-

dito, no valor global de R$1.499.314.101,00 
(um bilhão, quatrocentos e noventa e oito 
milhões, trezentos e quatorze mil, cento e 
um reais) para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de 
R$1.498.31421.01,00 (um bilhão, quatrocentos e no-
venta e oito milhões, trezentos e quatorze mil, cento e 
um reais) para atender à programação constante do 
anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 10 decorrem desta lei de:

I – excesso de arrecadação, no valor de 
R$999.075.807,00 (novecentos e noventa e nove milhões, 
setenta e cinco mil, oitocentos e sete reais), sendo:

a) R$133.917.460,00 (cento e trinta e três milhões, 
oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta 
reais) de Recursos Ordinários;

b) R$22.570.693,00 (vinte e dois milhões, qui-
nhentos e setenta mil, seiscentos e noventa e três 
reais) de Recursos Destinados à Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino;

c) R$679.724.390,00 (seiscentos e setenta e oito 
milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e 
oitenta reais) da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das Pessoas Jurídicas;

d) R$141.908.497,00 (cento e quarenta e um mi-
lhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e noventa 
e sete reais) da Contribuição sobre Movimentação 
Financeira;

e) R$17.534.777,00 (dezessete milhões, quinhen-
tos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete 
reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de 
polícia;

f) R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos 
mil reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e

g) R$20.000,00 (vinte mil reais) de Recursos 
Próprios Financeiros; e

II – anulação parcial de dotações orçamentária, 
no valor de R$499.238.294,00 (quatrocentos e noventa 
e nove milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos 
e noventa e quatro reais), conforme indicado no ane-
xo II desta lei. 

Art. 3º A programação constante do anexo I desta 
lei observará em sua execução os valores autorizados 
para empenho e pagamento, em consonância com a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – 
Gastão Vieira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
segui a orientação do Partido dos Trabalhadores.

O SR. LUCIANO LEITOA (PSB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior.

O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. CARLOS MELLES (PFL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém votei com meu partido na votação anterior.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às 
14h haverá sessão ordinária. Estamos aqui desde as 
9h. Pergunto a V.Exa. se não vai nos conceder uns 15 
ou 20 minutos para comermos um sanduíche. É cla-
ro que a imprensa não está muito preocupada com a 
nossa sobrevivência, mas nós estamos. Devo dizer a 
V.Exa. que nós estamos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Alberto Goldman, compreendo a reivindicação de 
V.Exa., mas quero apenas formalizar a leitura de 2 acor-
dos, antes de anunciar o projeto sobre o FUNDEB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Quanto aos acor-
dos, não há problema. Em 5 minutos, votamos os 2.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos 
votar, então.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 3.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.760-A, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.760-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Santa Cruz 
de La Sierra, Constitutivo da Secretaria-Ge-
ral Ibero-Americana, assinado pelo Brasil, 
em 12 de julho de 2004; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa (Relator: Dep. An-
tonio Carlos Biscaia). Pendente de parecer 
da Comissão de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
meu parecer não diz respeito ao mérito, que evidente-
mente é positivo, mas ao aspecto financeiro. Há uma 
questão que, eu diria, revela certo vício do Itamaraty. 
Ao assinar os convênios internacionais, o Itamaraty 
não promove, como obriga a todos a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, o necessário ajuste no PPA, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual. 

Eu havia feito um parecer, até didático, rejeitan-
do a matéria por essa razão. Mas o Itamaraty enviou 
à Comissão as formalizações que a matéria requer, 
bem como incumbiu-se de destinar uma rubrica no 
Orçamento de 2006 para tal fim. Portanto, refiz o pa-
recer, daí por que não foi ele votado na Comissão e a 
matéria veio diretamente ao plenário.

Para fins de economia processual, apresento 
apenas a conclusão.

A proposta orçamentária para o exercício de 2006 
contém dotação no valor de 10 milhões de reais na 
Funcional Programática 07.212.0681.0871 – Contribui-
ção a Outros Organismos Internacionais, que, segun-
do essa formalização do Itamaraty para a Comissão, 
destina-se em parte ao pagamento dessa contribuição 
do Brasil à Secretaria-Geral Ibero-Americana naquele 
exercício, no valor total de 458.978 euros. 

Diante do exposto, opinamos pela adequação 
orçamentária e financeira do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 1.760, de 2005.

O parecer é, portanto, Sr. Presidente, pela apro-
vação.



02288 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. CARLOS BATATA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS BATATA (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido, o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encer-
rada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.760, de 2005:

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de San-

ta Cruz de La Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana, assinado pelo Brasil em 12 de julho 
de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.760-B, DE 2005

Aprova o texto do Acordo de Santa 
Cruz de La Sierra Constitutivo da Secreta-
ria-Geral Ibero-Americana, assinado pelo 
Brasil em 12 de julho de 2004.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de San-

ta Cruz de La Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana, assinado pelo Brasil em 12 de julho 
de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 

art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. 
– Antonio Carlos Biscaia – Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.737-A, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.737-A, de 2005, 
que aprova o texto da Convenção entre os 
Governos da República Federativa do Brasil 
e dos Estados Unidos Mexicanos Destinada 
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Eva-
são Fiscal em Relação aos Impostos sobre 
a Renda, assinada na Cidade do México, em 
25 de setembro de 2003; tendo pareceres: 
da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, pela aprovação 
(Relator: Dep. Carlos Eduardo Cadoca); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Virgílio 
Guimarães); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia)..

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encer-
rada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.737, de 2005:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção entre 

os Governos da República Federativa do Brasil e dos 
Estados Unidos Mexicanos Destinada a Evitar a Du-
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação 
aos Impostos sobre a Renda, assinada na Cidade do 
México, em 25 de setembro de 2003. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
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sultar em revisão da referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.737-B, DE 2005

Aprova o texto da Convenção entre os 
Governos da República Federativa do Brasil 
e dos Estados Unidos Mexicanos Destina-
da a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Relação aos Impostos 
sobre a Renda, assinada na Cidade do Mé-
xico, em 25 de setembro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção entre 

os Governos da República Federativa do Brasil e dos 
Estados Unidos Mexicanos Destinada a Evitar a Du-
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação 
aos Impostos sobre a Renda, assinada na Cidade do 
México, em 25 de setembro de 2003. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. 
– Antonio Carlos Biscaia – Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. SANDRO MATOS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.

O SR. SANDRO MATOS (PTB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 4.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 536-B, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 536-B, 
de 1997, que modifica o artigo 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi-
tórias; tendo pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 312/00, 
105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 e 
415/05, apensadas, com emenda à de nº 
415/05 (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e da 
Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas apresentadas, e, no mérito, 
pela aprovação desta, e das de nºs 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, das emendas 
de nºs 3, 5, 6, 8, 12, 19, 21 e 24, pela aprova-
ção parcial das emendas de nºs 1, 2, 9, 15 a 
17, 20 e 33, na forma do substitutivo, pela 
rejeição das PECs de nºs 312/00, 415/01, 
105/03, 160/03 e 190/03, e das emendas de 
nºs 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27 a 32, 34 
e 35, e pela prejudicialidade da emenda de 
nº 25 (Relatora: Dep. Iara Bernardi).

Tendo apensadas as PECs nºs 312/00, 
415/01, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05.

O SR. HAMILTON CASARA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HAMILTON CASARA (PSDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicito 
que os Deputados que estiveram ausentes à votação 
aguardem que a Presidência faça a leitura da medida 
provisória da proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor: 

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada de pauta da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 536-B, de 1997, 
do Senhor Waldemar Costa Neto e Outros, que 
modifica o artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição 
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Federal, item 4 constante da ordem do dia da 
sessão de hoje.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. 
– Leonardo Picciani, PMDB.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Somos contra, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Leonardo Picciani, que falará a favor da matéria.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a votação da 
emenda do FUNDEB é um anseio de todos nós. Todos 
temos o desejo de votar o FUNDEB. Achamos que é 
um avanço para resolver o gargalo que há no ensino 
médio brasileiro. Mas existem alguns pontos de inte-
resse dos Estados que temos debatido com a Relatora 
porque a proposta, da forma como está, não atende 
ao interesse dos Estados que têm a obrigação, por lei, 
de cuidar do ensino médio. 

Com alguns desses pontos concorda o próprio 
Ministro Fernando Haddad, Ministro da Educação. 
Então, acreditamos que o mais prudente é retirar a 
proposta de pauta para que possamos debater sobre 
esses pontos que já estão em estágio bastante avan-
çados de negociação.

Outro fato é que estamos bem próximos ao fim 
do tempo regulamentar desta sessão, o que, parece-
me, impediria inclusive a leitura do relatório por parte 
da Sra. Deputada Relatora. 

Somos favoráveis à retirada de pauta. Não po-
demos perder a oportunidade de aprovar um projeto 
de lei que atenda aos anseios da educação no Brasil, 
e estamos próximos disso.

Peço o apoio do Plenário para que possamos 
retirar a matéria de pauta e voltar na semana que 
vem para o debate, o qual já estará em estágio mais 
avançado. 

Muito obrigado. 
A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PFL é absolutamente a favor do projeto. Foi feita uma 
negociação entre o Deputado Luiz Carreira, o Depu-
tado Rodrigo Maia e a Relatora, no sentido de que 
pudéssemos hoje iniciar os debates; são 10 minutos. 

Isso significa dizer que até a semana que vem have-
rá muito tempo para que todos – inclusive, Deputado 
Leonardo Picciani, sei do interesse de V.Exa. sobre 
a matéria – possamos discutir e eventualmente fazer 
correções, prazo que irá até terça-feira. Mas não há 
por que não iniciarmos, nesta sessão extraordinária, 
essa discussão sobre matéria da maior relevância 
como é o FUNDEB.

Portanto, muito constrangida, o PFL vota contra 
o requerimento do nobre Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que forem favoráveis permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está em 

discussão a Proposta de Emenda à Constituição nº 
536, de 1997.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tendo em vista que o Regimento Interno prevê que não 
se encerre a Ordem do Dia enquanto não for esgotada 
a pauta e que V.Exa. prorrogou a sessão extraordinária 
até as 14h04min, ficou inviabilizada a sessão ordinária, 
a não ser que esta sessão tenha duração menor.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. está 
sugerindo o quê, Deputado Fernando Coruja?

O SR. FERNANDO CORUJA – Chamei a aten-
ção de V.Exa. no momento da prorrogação desta ses-
são porque estava sendo inviabilizada a sessão or-
dinária. Penso que a prorrogação deveria ser até as 
13h59min.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Mas a Pre-
sidência pode encerrar a sessão antes desse prazo.

O SR. FERNANDO CORUJA – Segundo o Regi-
mento, não, enquanto houver matéria a ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pelo prazo 
de até uma hora, Deputado.

O SR. FERNANDO CORUJA – Tudo bem. Então, 
não vamos até as 14h04min, mas até as 13h59min.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

Para discutir, concedo a palavra ao Deputado 
Gastão Vieira.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Relator, não 
seria interessante V.Exa. iniciar a sua manifestação 
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numa outra sessão? Porque logo mais vamos inter-
romper esta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Deputado 
está inscrito para discutir.

O SR. ROBERTO FREIRE – Não vai falar como 
Relator?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Deputado 
Gastão vai falar como orador, não como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra, Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos iniciando neste momento a mais sé-
ria discussão sobre a educação brasileira dos últimos 
anos. Séria porque define a educação do Brasil para 
os próximos 14 anos; séria também porque prevê a 
criação de um instrumento que substituirá outro ple-
namente vitorioso.

O FUNDEF, ainda em vigor, deverá vigorar até 
dezembro de 2006. Foi um instrumento inteligente e 
tranqüilizador do ensino fundamental brasileiro, criado 
no Governo Fernando Henrique. Tranqüilizador porque 
garantia, em qualquer hipótese, que 15% dos 25% que 
Estados e Municípios estavam obrigados a gastar com 
educação seriam aplicados no ensino fundamental. O 
FUNDEF previa a valorização do magistério. Havia an-
tes neste País professores recebendo 60, 40, 30, 20 
reais. Estabeleceu-se um teto mínimo de remuneração 
para esses profissionais. E era o FUNDEF um instru-
mento inteligente porque pregava a municipalização 
do ensino fundamental.

Deu certo? Sim, em alguns aspectos. 
O FUNDEF garantiu recursos para a política edu-

cacional. Obrigou os Municípios a pagar no mínimo 1 
salário para cada professor. Expandiu as matrículas 
e quase universalizou o ensino fundamental neste 
País. Em que errou? Não valorizou convenientemente 
o salário dos professores, nem fez a municipalização. 
Mas, acima de tudo, o FUNDEF não permitiu que au-
mentasse o caos verificado no ensino fundamental 
brasileiro, diretamente ligado à péssima qualidade do 
ensino no País. 

Hoje estamos um passo adiante, discutindo o 
FUNDEB, que não existiria se não tivéssemos o FUN-
DEF. Além do ensino fundamental, o FUNDEB prote-
gerá o ensino médio, a educação de jovens e adultos 
e a educação infantil. 

No começo, retirou-se da proposta a creche para 
crianças de zero a três, mas, graças ao trabalho da 
Comissão Especial, graças ao empenho da Relatora 
Iara Bernardi, do Presidente da Comissão, Severiano 
Alves, e de movimentos sociais organizados, o Governo 

consentiu em assegurar mais recursos ao FUNDEB, 
para que também as creches fossem contempladas.

O FUNDEB significa, portanto, um avanço no fi-
nanciamento da educação brasileira. Tem problemas? 
Sim, alguns deles já sanados pela Relatora, outros ain-
da existentes. Qual é o primeiro deles, e que espero a 
lei ordinária resolva? O FUNDEB não define institucio-
nalmente o papel de cada ente federativo. Hoje, pelo 
menos teoricamente, Estados se ocupam do ensino 
médio; Municípios e Estados, do ensino fundamental; 
e Municípios, da educação infantil e das creches. O 
FUNDEB não dispõe nada sobre isso. O Estado pode 
oferecer educação infantil e o Município pode oferecer 
ensino médio.

Há hoje no meu Estado vários Municípios se 
organizam para oferecer ensino médio, e sei que há 
em muitos Estados campanhas para atrair alunos do 
EJA – assim engordaria a participação dos Estados, 
e ficaria em risco a participação dos Municípios. Por 
que em risco? Vejamos. 

Sabemos que o FUNDEF tem um numerador de-
finido. Quanto de dinheiro o FUNDEF vai ter durante 
4 anos está absolutamente definido, não se discute. 
Pode haver um erro aqui, uma falha ali no cálculo da 
participação de Estados e Municípios, mas o valor é 
definido. Como o MEC pressupõe um número de alu-
nos a serem atendidos, basta dividir o dinheiro pelo 
número de alunos para se encontrar o investimento 
per capita.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gastão Vieira, peço a V.Exa. que encerre seu pronun-
ciamento, para não chegarmos às 14h. V.Exa. ainda 
vai falar adiante, como Relator da matéria.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Eu não sou o Rela-
tor, Presidente. Mas encerro dizendo que este é um 
assunto importantíssimo, que deve ser discutido pela 
maioria dos Deputados desta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. vai 

falar como autoridade no assunto, Deputado Gastão 
Vieira, já que a Relatora é a Deputada Iara Bernardi.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Total de Roraima: 3
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AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Eduardo Seabra PTB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL 
Socorro Gomes PCdoB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 

Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Batata PFL 
Joaquim Francisco PFL 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Freire PPS 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Heleno Silva PL 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Leão PP 
José Rocha PFL 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Reginaldo Germano PP 
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Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
César Medeiros PT 
Edmar Moreira PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Jaime Martins PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Mário Assad Júnior PSB 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Marcelino Fraga PMDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Santana PT 
Deley PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 

Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Rodrigo Maia PFL 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Celso Russomanno PP 
Corauci Sobrinho PFL 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Luizinho PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 2
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Neyde Aparecida PT 
Rubens Otoni PT 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Colombo PT 
Hermes Parcianello PMDB 
Max Rosenmann PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
Paulo Bauer PSDB 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Turra PP 
Kelly Moraes PTB 
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 12

DEIXAM DE COMPARECER Á SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Total de Amapá: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 3

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Mauro Benevides PMDB 
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Inaldo Leitão PL 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Gonzaga Patriota PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

João Caldas PL 
José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Jackson Barreto PTB 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
João Carlos Bacelar PL 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 5
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ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO
Julio Lopes PP 
Márcio Fortes PSDB 
Reinaldo Gripp PL 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Delfim Netto PMDB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
João Herrmann Neto PDT 
Paulo Lima PMDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO
Ricarte de Freitas PTB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Osório Adriano PFL 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Enio Tatico PL 
Leandro Vilela PMDB 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Nelson Proença PPS 
Paulo Gouvêa PL 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 58 
minutos.)

Ata da 8ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária, 
da 52ª Legislatura, em 19 de janeiro de 2006

Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário Natan Donadon,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
vendo numero reguimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PMR 
na votação ocorrida na sessão anterior.

O SR. JOSÉ CHAVES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado José Chaves votou com o partido.
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O SR. JOSÉ CHAVES – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO REIS (PMDB – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Na 
votação anterior, o Deputado Osvaldo Reis votou com 
o partido.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro o voto com o partido nas votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Alfredo.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero chamar a atenção de todos para o pro-
nunciamento do contra-almirante José Eduardo Borges 
de Souza, Secretário-Executivo da Comissão Intermi-
nisterial para os Recursos do Mar, veiculado recente-
mente na imprensa sobre a falta de verbas por que 
passa o Programa Antártico Brasileiro. Ainda em 2004 
tivemos a oportunidade de conhecer esse importante 
programa científico.

Nos termos colocados na matéria jornalística, o 
Programa Antártico poderá ser “paralisado por falta 
de segurança e condições de trabalho para os pesqui-
sadores”, caso não sejam garantidos recursos para a 
continuação dele.

De acordo com o almirante José Eduardo, serão 
necessários, ao longo dos próximos anos, R$ 10 mi-
lhões em 2006, 8,45 milhões em 2007 e novamente 
8,45 milhões em 2008, e para a manutenção da Base 
Brasileira Comandante Ferraz, no mínimo, mais R$ 6 
milhões por ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diferente 
do que muitos pensam o Programa Antártico Brasileiro 
não se trata de um projeto militar. É conduzido pela Ma-

rinha do Brasil, mas pertence também aos Ministérios 
da Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente; da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimento 
Indústria e Comércio Exterior; das Relações Exteriores; 
da Educação e do Planejamento e à Casa Civil, entre 
outros, que devem, como co-responsáveis, estar aten-
tos aos problemas que podem, com sua paralisação, 
interromper 22 anos de pesquisas e investimentos já 
realizados naquele continente.

Neste momento, o Brasil, pelos resultados obti-
dos pela Marinha e a comunidade científica do País, 
ao longo desses 22 anos de pesquisa, pôde observar 
os problemas que envolvem a redução da camada de 
ozônio da atmosfera, o aumento da concentração dos 
gases-estufa e a desintegração parcial do gelo e que 
demonstram ser o continente antártico sensível às 
mudanças climáticas globais.

Em face dessas pesquisas, podemos compreen-
der que a região polar austral é uma das partes mais 
importantes dos processos que afetam o sistema ter-
restre, em especial a América do Sul e notadamente 
o território brasileiro. Meteorologistas, agricultores, 
pesquisadores, cientistas, navegadores, todos são 
beneficiários dos resultados ali obtidos. Encerrar esse 
trabalho, arduamente iniciado por pioneiros abnegados, 
embarcados em navios universitários e da Marinha 
brasileira sem serem preparados para enfrentar as 
condições inóspitas da região é no mínimo uma falta 
de respeito à população brasileira.

A comunidade científica brasileira prepara-se há 
muito tempo para participar, com resultados e pesqui-
sas, do IV Ano Polar Internacional, previsto para ser 
realizado em 2007/2008. Como das vezes anteriores, 
vários países executarão pesquisas de vanguarda li-
gadas aos processos ambientais no Ártico e principal-
mente na Antártica, último continente a ser conhecido 
pelo homem. Não pode, portanto, o Brasil ver frustrado 
seus anseios de participar dignamente desse momento 
ímpar para a comunidade científica internacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Con-
gresso Nacional não pode e não deve permitir que tal 
fato ocorra.

No âmbito da Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, no ano passado, juntamente 
com o Deputado Givaldo Carimbão, aprovamos uma 
emenda orçamentária no valor de 8 milhões de reais. 
Contudo, sabemos que esse recurso é insuficiente. 
Por isso, apelamos para a sensibilidade de nossos 
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pares, por ocasião da aprovação do Orçamento Geral 
da União.

Informações prestadas pela Assessoria Parlamen-
tar da Marinha demonstram um otimismo pela aprova-
ção do Relatório Setorial que já prevê, por parte do seu 
Relator, recursos adicionais que permitirão ao Programa 
Antártico ganhar um fôlego no ano de 2006.

Esse é um trabalho de todos nós, do Relator-Se-
torial, do Relator-Geral, Deputado Carlito Merss, que já 
se comprometeu com aqueles que defendem o Progra-
ma Antártico acrescer, dentro da sua disponibilidade, 
de mais recursos que permitam um ano de 2006 de 
aprimoramento e recuperação da Base Comandante 
Ferraz. Não podemos deixar de aprovar essas alte-
rações, sob risco de termos gravados na história do 
nosso Parlamento o fim de um programa fundamental 
para o Brasil.

Finalizando, quero parabenizar a Marinha do 
Brasil pela sua busca incessante de recursos para o 
programa, a comunidade científica e as universidades 
pelos trabalhos ali desenvolvidos, aos Deputados que, 
sensíveis a esse processo, buscaram uma solução 
para os problemas externados pelo almirante José 
Eduardo, mas também, quero lembrar a todos, que 
a luta da comunidade antártica brasileira vai além do 
ano de 2006.

Sr. Presidente, não pode a Câmara ficar alheia 
às dificuldades que já estão apresentadas para os pró-
ximos anos, cabendo a esta Casa, seja por meio das 
suas Comissões, seja por meio do trabalho individual 
de cada Deputado, cobrar a liberação e execução dos 
recursos necessários à manutenção dos trabalhos ali 
desenvolvidos e a garantia de sua continuidade.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Vieira 
Reis.

O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimen-
tá-lo por sua atitude ontem e pela a explanação que 
fez, quando deixou claro para este Plenário e para o 
Brasil que não fomos convocados para trabalhar de 15 
de dezembro a 15 de janeiro, mas sim a partir do dia 
16 de janeiro, conforme telegramas que recebemos da 
Mesa Diretora da Presidência da Câmara.

Quero reconhecer a sua coragem e a sua clareza 
ao deixar isso explícito, para que o povo não continue 
sendo enganado pela grande mídia que procura pas-
sar uma imagem negativa desta Casa. 

Aqui, os culpados já foram e serão punidos. Por 
outro lado, aqui há Deputados responsáveis e chefes 
de família.

Quero também repudiar as declarações mentiro-
sas do repórter Alexandre Garcia, que trata esta Casa 
com desdém, com muita falta de respeito, ao dizer que 
não trabalhamos e recebemos salário. Sou contra essas 
declarações mentirosas de jornalistas que se aprovei-
tam de um microfone e se escondem atrás das câmeras, 
apoderando-se do poder da comunicação para tentar 
denegrir a imagem do Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Car-
los Melles.

O SR. CARLOS MELLES (PFL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é re-
dundante o que vou dizer em relação ao que V.Exa. fez 
e tem feito ao longo da sua vida em benefício do País. 
V.Exa. foi por 5 vezes eleito o Deputado mais influente 
e já foi Presidente desta Casa. Por isso foi muito po-
sitivo prestar esclarecimentos à sociedade, conforme 
fez V.Exa. ontem. Chega de tanta distorção. A Câmara 
dos Deputados trabalha, e trabalha muito.

Quero ainda, Sr. Presidente, cumprimentar o povo 
da minha região, o sudoeste de Minas Gerais, e a Fun-
dação Educativa TV Sudoeste, que aniversaria pela se-
gunda vez e que deu à região, de forma correta, séria 
e elegante, uma nova estrutura de comunicação.

Portanto , Sr. Presidente, envio ao Presidente 
da Fundação e a toda a população daquela região os 
cumprimentos de um Deputado que tem orgulho de 
ter ajudado esta fundação a fazer o bem, como está 
fazendo a todo o sudoeste de Minas Gerais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Srs. 

Deputados Vieira Reis e Carlos Melles, minhas mani-
festações nada mais são do que uma posição firme 
em defesa desta instituição. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores presentes 
e que sintonizam a Rádio Câmara ou a TV Câmara, 
a minissérie JK, veiculada pela Rede Globo de Tele-
visão, retrata a trajetória política e pessoal do presi-
dente mais popular que o Brasil já teve. Aproxima-se 
dele apenas Getúlio Vargas. Ressalte-se, porém, que 
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o caudilho gaúcho permaneceu por longos 19 anos no 
poder, enquanto Juscelino, apenas 5.

Estranhamente, essa identificação com o povo in-
tensificou-se após a morte do “Presidente bossa-nova”. 
Isso decorre da natural comparação que no imaginário 
nacional se faz entre os diversos governantes. É nesse 
confronto que residem as vantagens comparativas que 
beneficiam o saudoso político mineiro.

Ao tempo de Juscelino Kubitschek, o Brasil trans-
pirava otimismo. Com a promessa de, em 5 anos, an-
tecipar 50 anos de progresso, JK transformou o País 
em canteiro de obras. Deu seguimento à modernização 
do parque industrial iniciada por Vargas, sustentado 
pelo binômio energia e transporte. O arremate foi a 
criação de Brasília. Não é sem razão que o sonho de 
todo político brasileiro é equiparar-se ao ilustre filho 
de Diamantina.

Senhoras e senhores, a minissérie da Globo, 
ainda que declaradamente romanceada, apóia-se em 
fatos históricos extraídos de biografias e depoimentos 
de contemporâneos do ex-Presidente. É compreensí-
vel, por isso, que sejam mostrados episódios pouco 
conhecidos da maioria dos brasileiros. Sobressairão, 
contudo, as qualidades que fixaram a imagem do eterno 
Presidente: o planejamento a longo prazo, a tolerância 
com os contrários e a alegria de viver, materializada 
pela fama de autêntico pé-de-valsa.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, a emocionada biografia 
televisiva de Juscelino Kubitschek desmente o arrai-
gado preconceito de que o Brasil não tem memória e 
não cultua seus heróis. A minissérie tem propiciado às 
novas gerações o resgate de uma era que assentou as 
bases de nossa nacionalidade. Cabe a nós, brasileiros, 
irmãos afetivos do grande Presidente, concluirmos a 
tarefa que nos distinguirá dos demais países.

Esperamos que o Brasil forme novos líderes como 
JK e que Minas Gerais continue dando sua parcela de 
contribuição ao País.

Obrigado, Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Muito de nossa auto-estima é seu legado di-
reto. Comungo plenamente com o que também ilustre 
conterrâneo, Milton Nascimento, docemente entoa: 
“Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, 
sem a tua companhia...”

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer. 
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, trago a este Ple-

nário o pleito dos funcionários da Federação Nacional 
dos Trabalhadores nos Correios, que estão extrema-
mente preocupados com a votação do Projeto de Lei 
n.º 3.462/00.

Esse projeto de lei é de fundamental importância, 
porque vai fazer justiça aos trabalhadores demitidos na 
greve de 1997. Eles aguardam a aprovação do projeto 
para poderem receber a indenização que lhes é devida 
e ser reintegrados ao serviço nos casos previstos. 

Evidentemente , constando da pauta da convoca-
ção extraordinária, o projeto gerou nos trabalhadores 
dos Correios a expectativa de que a matéria, finalmente, 
depois de tantos anos, fosse apreciada e aprovada.

Além do mais, Sr. Presidente, no próximo dia 25 
de janeiro, comemora-se o Dia do Carteiro. Esta Casa, 
portanto, vê-se agora diante de uma grande oportu-
nidade de fazer justiça a esta tão sofrida categoria de 
trabalhadores que cumprem papel fundamental em 
nossa sociedade e que servem a uma das instituições 
mais respeitadas por nossa população.

Espero que a Câmara dos Deputados vote o PL 
nº 3.462, de 2000, e faça justiça aos trabalhadores dos 
Correios injustamente demitidos.

Obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
4 categorias de servidores da esfera pública federal 
– fiscais agropecuários, funcionários do Banco Cen-
tral, servidores do MPU e técnicos administrativos da 
FASUBRA, nível superior ou médio – necessitam ur-
gentemente de que se cumpram os acordos relativos 
às categorias. 

Alguns projetos já tramitam na Casa, outros estão 
na dependência do envio de matéria e do cumprimento 
daquilo que foi acordado para atender às categorias 
profissionais.

É importante lembrar que este ano há previsão 
orçamentária de cerca de 3,5 bilhões de reais para 
atender aos servidores públicos federais, bem como o 
compromisso da reposição da inflação do período, da 
ordem de 29%. Mas é de fundamental importância que 
categorias como a dos servidores da Receita Federal, 
e nos casos particulares que citei, tenham as negocia-
ções feitas neste período. Para isso a apreciação des-
sas matérias deve ser feita durante esta convocação 
extraordinária ou logo após o início do período normal 
do nosso trabalho.

Por último, quero realçar a importância de esta 
Casa aprovar o fim do pagamento pelas convocações 
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extraordinárias. Creio que agora não haverá mais ne-
cessidade de convocação extraordinária. Efetivamente 
esta Casa pode funcionar sem essa malfadada con-
vocação.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer à 
Mesa a acolhida à delegação de autoridades de Vacaria, 
Rio Grande do Sul, que veio a Brasília nesta semana, 
junto com a patronagem do CTG Porteira do Rio Gran-
de, lançar o 26º Rodeio Crioulo Internacional. 

Liderada pelo patrão Adroaldo Vargas, a comitiva 
convidou para o evento O SR. PRESIDENTE da Re-
pública, Ministros, Senadores e Deputados. Foi rece-
bida em audiência pela Mesa Diretora desta Casa, e, 
depois de encontro com o Presidente Aldo Rebelo, fez 
o lançamento na Estância Gaúcha do Planalto, onde 
foi recepcionada por gaúchos aqui residentes. A festa 
da cultura gaúcha será realizada no período de 28 de 
janeiro a 5 de fevereiro.

Sr. Presidente, o Governador Germano Rigotto 
abre na sexta-feira, dia 20, a colheita da maçã no Rio 
Grande do Sul. O ato será marcado pela homenagem 
que os produtores farão ao Governador gaúcho pela 
assinatura de decreto de isenção do ICMS, que vigora 
desde novembro passado. A retirada daquele imposto 
favorece os produtores, que aumentam investimentos, 
e os consumidores, que pagam menos pela fruta. Esse 
avanço que ainda não ocorreu em Brasília, onde a 
fruta é tributada em mais de 17%. É a única que tem 
esse imposto. Por isso, faço apelo ao Governador Ro-
riz para que o reconsidere, senão o brasiliense não 
poderá comer maçã.

A abertura da colheita ocorre em Vacaria, no po-
mar de Valentino Lazzeri. A região centralizada pelo 
Município tem a segunda maior produção nacional, 
estimada este ano em mais de 300 mil toneladas. É 
sede da empresa que mais exporta maçãs, dedican-
do-se, desde a década de 70, ao transporte rodoviário 
de cargas e, nos últimos 15 anos, à produção, comer-
cialização e exportação de maçãs. 

Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa 
empresa perdeu, recentemente, um dos sócios funda-
dores, o empresário Luiz Eduardo Schio. Sua morte no 
dia 13 de janeiro passado enlutou a sociedade vaca-
riense e gaúcha, pela história de trabalho, dedicação e 
empreendedorismo dele e de seus irmãos à frente das 
empresas Rodoviário Schio e Agropecuária Schio.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reitero 
o apelo para que os Srs. Parlamentares se restrinjam 
a 1 minuto, caso contrário estarão tomando o tempo 
de outros que queiram falar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Dr. Heleno.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uma vez mais venho a este plenário para falar 
sobre as hepatites virais, problema que reputo gravís-
simo, visto que, segundo estimativas, 2% da população 
brasileira é portadora desse mal. 

Tenho alertado, sistematicamente, as autorida-
des sanitárias para a necessidade de um mapeamento 
desse quadro com extrema urgência, a fim de que se 
conheça a verdadeira realidade brasileira. Para isso, 
é importante que o Governo passe a disponibilizar, 
em todos os laboratórios públicos, reagentes para 
exames de pesquisa, visando à detecção e ao trata-
mento imediatos.

O suspeito sintomático apresenta manifestações 
clínicas como: icterícia, mal-estar geral, fadiga, anorexia, 
náuseas, vômitos, dor abdominal, febre acólica, colúria 
e transaminases 3 vezes maiores que o normal. No en-
tanto, o grande perigo está no indivíduo assintomático, 
que poderá descobrir a doença já numa fase crônica, 
em que o tratamento é sempre mais difícil.

Felizmente, o Governo Federal começa a acor-
dar para o problema, disponibilizando, na maioria dos 
postos de saúde, a vacina contra a hepatite tipo “B”. 
Dependendo da quantidade de doses disponibilizadas, 
há necessidade de promover, numa primeira fase, ma-
ciça campanha de vacinação, visando levar aos postos 
de saúde, prioritariamente, todos os indivíduos ainda 
não contaminados suscetíveis à doença, independen-
temente da idade, por exemplo: aqueles que residem 
ou se deslocam para áreas hiperendêmicas; os pro-
fissionais de saúde; os usuários de droga negativos; 
os indivíduos que usam sangue e hemoderivados; os 
homossexuais masculinos e profissionais do sexo. 
Numa segunda fase, partiremos para a abrangência 
total dos brasileiros não imunizados.

Quanto aos portadores do vírus, quer dos tipos 
“B” ou “C”, há necessidade de disponibilizarmos em 
todo o território nacional, a exemplo do que já ocorre 
em relação à AIDS, os medicamentos – todos de alto 
custo – responsáveis pela promoção da cura. Caso con-
trário, as hepatites virais poderão vir a ser um grande 
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flagelo para a humanidade, agravando ainda mais os 
problemas relacionados aos transplantes de fígado.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Minha cidade está de parabéns pelo empenho do 

Prefeito Washington Reis. O Deputado Reinaldo Betão 
e eu somos testemunhas do que S.Exa. tem feito em 
prol do desenvolvimento do Município: entre outras 
obras, está implantando 100 quilômetros de asfalto e 
saneamento básico, ou seja, está realizando um tra-
balho espetacular.

Para nós, é um presente de Deus, porque está 
resgatando a cidadania dos munícipes.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto a esta tribuna para falar sobre o fechamento, há 
mais de 4 anos, do posto de saúde do INSS em Pia-
betá, no 6º Distrito de Magé, no meu Estado, o Rio 
de Janeiro. 

Protocolei hoje, dia 19, requerimento ao Presi-
dente do Tribunal de Contas da União, solicitando es-
clarecimentos referentes à prestação de contas dos 
recursos destinados à execução das obras de reforma 
do refiro posto do INSS naquele distrito. 

O fato que causa indignação na população e em 
mim também é que, apesar de 90% do valor da obra 
ter sido liberado, o posto continua fechado e sem pre-
visão para reabertura. Isso é uma vergonha!

A situação se agrava, uma vez que, não obstante 
a paralisação das obras, o aluguel vem sendo pago 
todo mês. E o povo é quem arca com os transtornos, 
pois esses usuários do INSS residentes em Piabetá, 
que na sua maioria são pessoas idosas, doentes e 
carentes, são obrigadas a se deslocarem até a sede 
do Município, o que equivale a uma distância de apro-
ximadamente 40 quilômetros. Tal deslocamento tem 
gerado sérios transtornos àquela humilde gente.

Ademais, encaminhei ainda ofício ao Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social solicitan-
do que o Presidente do INSS preste informações tais 
como: data de início e término das obras; motivo da 
paralisação da obra; valor da obra e do aluguel pago 
mensalmente.

Espero que todos esses esforços, Sr. Presiden-
te, possam garantir a reabertura do posto do INSS em 
Piabetá e aliviar a angústia e o transtorno causado a 
milhares de aposentados e pensionistas.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
parabenizar neste momento o meu amigo e Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, pela execução 
das obras emergenciais nas rodovias federais no meu 
Estado, o Rio de Janeiro, em especial na BR-101 Nor-
te, rodovia extremamente importante e que liga o Rio 
de Janeiro ao Espírito Santo. Essa rodovia estava em 
estado de conservação caótico, o que colocava os 
seus usuários em constante perigo. Agora, graças à 
intervenção do Ministro Alfredo Nascimento, esse pro-
blema vai ser definitivamente resolvido. 

Merece destaque também o coordenador da 7ª 
Unidade Nacional de Infra-Estrutura Terrestre – UNIT, 
Dr. Rodrigo, profissional dinâmico e competente, sem-
pre engajado em proporcionar melhores condições às 
rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro. 

O Ministro Alfredo Nascimento tem sido um ver-
dadeiro empreendedor dos transportes brasileiros.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que, quan-
do conceder 1 minuto aos Deputados, desligue os 
outros microfones, porque os oradores têm de ser 
respeitados.

Por último, Sr. Presidente, volto novamente a esta 
tribuna, para falar sobre o fechamento, há mais de 
quatro anos, do posto de saúde do INSS de Piabetá, 
6º distrito de Magé, no meu Estado do Rio de Janei-
ro. Dei entrada hoje, dia 19, em um requerimento ao 
presidente do Tribunal de Contas da União, solicitando 
esclarecimento referente à prestação de contas dos 
recursos destinados à execução das obras de reforma 
do refiro posto do INSS naquele distrito. 

O fato que causa indignação na população e em 
mim também, é que apesar de 90% do valor da obra 
ter sido liberado, o posto continua fechado e sem pre-
visão para reabertura. Isso é uma vergonha!

A situação se agrava uma vez que, não obstante a 
paralisação das obras, o aluguel vem sendo pago todo 
mês. E o povo é quem arca com os transtornos, pois 
esses usuários do INSS residentes em Piabetá, que na 
sua maioria são pessoas idosas, doentes e carentes, 
são obrigadas a se deslocarem até a sede do município 
(o que equivale a uma distância de aproximadamente 
quarenta quilômetros). Tal deslocamento tem gerado 
sérios transtornos àquela humilde gente; 

Ademais, encaminhei ainda ofício ao ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social solicitan-
do que o presidente do INSS preste informações tais 
como: data do início e término das obras; motivo da 
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paralisação da obra; valor da obra e do aluguel pago 
mensalmente.

Muito obrigado.
O SR. BABÁ (PSOL – PA. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, solicito a esta Casa que coloque em 
votação, o quanto antes, projeto de decreto legislativo 
de minha autoria, que determina o retorno das tropas 
brasileiras do Haiti.

Infelizmente, já aconteceu o suicídio do general 
Urano Bacellar, em conseqüência de toda a crise que 
o Exército Brasileiro está enfrentando naquele país. É 
bom ressaltar que soldados nossos foram para lá cum-
prir um papel, na verdade, intervencionista, depois que 
os Estados Unidos e a França promoveram um golpe 
militar, afastando o Presidente Jean Bertrant Aristides. 
Depois, para substituir os soldados norte-americanos, 
que foram combater e matar civis inocentes no Iraque, 
soldados brasileiros, junto com outros soldados latino-
americanos, foram mandados para lá.

Portanto, peço que seja votada o projeto de de-
creto legislativo que apresentei para que as tropas 
brasileiras voltem ao Brasil.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna 
falar sobre o custo da demagogia no Brasil. 

O Presidente Lula antecipou em mais de 1 ano o 
pagamento ao FMI de 15,5 bilhões de dólares. A 6% 
de juros por ano, incluindo todas as taxas, o Brasil 
pagava dessa dívida 930 milhões de dólares/ano. Dei-
xou de pagar 6% ao ano para pagar 17,25%, porque 
a dívida não se alterou. Ele trocou a dívida em dólar e 
passará a pagá-la em real. A mesma dívida vai custar 
ao Brasil 4 bilhões de reais a mais por ano. Isso daria 
para pagar, ao preço que diz a Rede Globo, 40 anos 
de convocação extraordinária – a 100 milhões de reais 
a convocação. A preço real, daria para pagar mais de 
100 anos de convocação.

Então, eu solicito à Rede Globo, aos meios de 
comunicação, que discutamos esse assunto da anteci-
pação do pagamento da dívida. Vamos discutir o caso 
Itaipu. Por que é um enclave entre o Brasil e o Para-
guai? Por que ela não tem fiscalização, não obedece 
à lei de licitação, nem obedece à lei que determina a 
contratação de funcionário por meio de concurso públi-
co? Por que não presta contas ao Tribunal de Contas 
da União? São 2,5 bilhões de dólares que Itaipu gasta 
por ano sem prestar contas. Essa é uma luta de todos. 
Vamos fazer uma frente para fazer Itaipu obedecer às 
leis brasileiras e paraguaias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
registro a posse, concorrida e prestigiada, ocorrida 
ontem, do engenheiro Mauro Barbosa, no DNIT, com 
a presença do Ministro dos Transportes. 

Neste momento, também quero saudar o Ministro 
Alfredo do Nascimento, dos Transportes. Parabenizo 
o Presidente Lula por haver determinado o início das 
obras de restauração das estradas do nosso País, em 
especial, no Estado de Minas Gerais. Podemos teste-
munhar que a BR-381, que liga Belo Horizonte ao oeste 
de Minas Gerais, foi completamente restaurada, pra-
ticamente toda concluída, assim como a BR-116, que 
liga Governador Valadares à região de Caratinga. 

Por isso, parabenizo o Governo do Presidente 
Lula, o Ministro Alfredo Nascimento, a quem desejo 
sucesso, e ao Diretor do DNIT, Mauro Barbosa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uso a tribuna para fazer um rápido registro so-
bre a visita do Governador Paulo Souto, terça-feira, a 
Vitória da Conquista, para inaugurar a primeira etapa 
do Programa Viver Melhor, uma obra social magnífica e 
de grande relevância que atenderá a população carente 
de um dos bairros mais populares daquela cidade. 

Vitória da Conquista vai receber, sem dúvida, 
com alegria e festa, o Governador Paulo Souto, cuja 
presença esperamos juntamente com toda a sua co-
mitiva – Deputados Paulo Magalhães, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Clóvis Ferraz e tantas outras Lideran-
ças da nossa região. Essa obra se dá com o financia-
mento da Caixa Econômica Federal, mas é de inteira 
responsabilidade do Estado da Bahia.

Era apenas este registro, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, tivemos recentemente um 
problema com a febre aftosa no Mato Grosso do Sul, 
onde 5 Municípios foram mais atingidos, entre eles, 
Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi. 

Tivemos uma reunião com um grupo de peque-
nos produtores rurais, representado pelos sindicatos e 
movimentos sociais. Debatemos a situação daqueles 
5 Municípios, que ainda está muito complicada, prin-
cipalmente no que concerne aos pequenos produto-
res de leite, que estão numa situação de constrangi-
mento em função do endividamento. Eles não podem 
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comercializar seus produtos por causa de normas 
– que, evidentemente, respeitamos – em relação às 
questões sanitárias. 

Decidimos pedir ao Presidente Lula que formasse 
uma equipe interministerial para tratar do assunto. O 
Presidente Lula atendeu o nosso apelo. Apelo também 
a esta Casa e ao Governo para que tomem providên-
cias em relação aos 5 Municípios que se encontram 
no cone sul do Estado do Mato Grosso do Sul e que 
foram afetados pela febre aftosa, especialmente em 
relação aos pequenos produtores, a maioria absoluta 
formada por assentados da reforma agrária. 

Protocolei ontem documento em relação a essa 
questão.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, em dezembro 
de 2005, denunciei, desta tribuna, o cancelamento de 
autorização de serviços por parte do Comitê Gestor do 
Programa Luz Para Todos, no Estado da Bahia, excluin-
do com isso diversos assentamentos, comunidades de 
pequenos agricultores, quilombolas e áreas indígenas. 
Constavam daquela autorização de serviço cancelada 
a construção da rede de energia nas comunidades de 
Lagoa da Visão, Baixa do Facão, Quebra Mato, Qui-
çaçá, Serra, Algodão, Úrsula, Deus Dará, Lagoinha, 
Lagoa de Justino e Boqueirão dos Negros – essa últi-
ma remanescente de quilombo –, todas localizadas no 
Município de Vitória da Conquista, na Bahia.

Acontece que ali já existe uma rede de energia 
elétrica inconclusa, construída pela CODEVASF, o que 
agrava ainda mais aquele cancelamento, pois essa 
condição de obra inconclusa é mais uma prioridade 
indicada pelo programa.

No último dia 16, estivemos em audiência com o 
Dr. Moisés Afonso Sales Filho, Presidente da Compa-
nhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, 
para solicitar que não seja construída uma rede paralela, 
já que existe, como foi dito, aquela rede que necessita 
apenas ser concluída. Refletimos que a construção de 
uma rede paralela seria, além de tudo, perda de tempo 
e desperdício de recursos públicos.

Houve por parte do presidente da COELBA o 
compromisso de avaliar a rede e buscar a melhor so-
lução, no mais breve tempo.

Pela seriedade demonstrada pelo Sr. Moisés no 
desempenho de suas funções públicas sabemos que 
todo esforço será feito. 

Vale lembrar que o Programa Luz para Todos é 
uma iniciativa do Presidente Lula, integrando Estados 
e empresas concessionárias de energia elétrica com o 
objetivo único de fazer justiça a milhões de brasileiros 
que até hoje vivem na escuridão, principalmente no Es-
tado da Bahia, que apresenta, em números absolutos, 
o maior número de famílias excluídas desse direito.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
nicação da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 

orador. ) – Sr. Presidente, quero divulgar e registrar 
nos Anais desta Casa que amanhã o Presidente Lula 
estará no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no 
Município de Queimados, para dar início àquilo que 
se constituía numa grande reivindicação dos Municí-
pios daquela região: o início da conclusão do Hospi-
tal de Queimados. Parabenizo o Presidente por essa 
iniciativa. 

Quero também abordar outro tema: a presença 
de tropas brasileiras no Haiti, para garantir a demo-
cracia. Em nosso País, nas eleições municipais de 
2004, a Justiça Eleitoral achou por bem requisitar a 
presença de tropas federais no Município de Campos, 
no Rio de Janeiro, para assegurar o cumprimento dos 
preceitos democráticos no pleito. E essa é a tarefa que 
o Exército cumpre.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero registrar 
que na votação anterior votei com o partido. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qua-
lidade de representante do Município de Lauro Müller 
aqui no Congresso Nacional, registro mais uma vez 
que tenho orgulho de ter ajudado aquele Município e 
que sou cidadão Lauromülense, título que me foi con-
cedido e que aumentou ainda mais minha admiração 
por aquele povo, além do meu reconhecimento, o da 
minha família e o de companheiros e amigos. Lauro 
Müller, colonizada por imigrantes Italianos, também é 
conhecida, no cenário cultural brasileiro, como “Berço 
Histórico do Carvão Nacional”. Surgiu aproximadamente 
em 1827, em função da exploração do carvão mineral, 
quando os tropeiros que passavam pela Serra do Rio 
do Rastro, em intercâmbio comercial entre os campos 
de Lages e Laguna, descobriram que as pedras pretas 
com que acendiam as fogueiras eram incandescentes. 
A exploração efetiva do carvão só começou em 1874, 
com a construção da Estrada de Ferro Dona Thereza 
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Christina, que ligava o Porto de Imbituba à cidade. Em 
1922, com a emancipação política de Orleans, Lauro 
Müller tornou-se vila, passando a Município em 20 de 
janeiro de 1957.

Fundada em 6 de dezembro de 1956, localizada 
a 188 quilômetros de Florianópolis, Lauro Müller faz 
limites, ao norte, com o Município de Orleans, ao sul, 
com Treviso, a leste, com Orleans e Urussanga, e a 
oeste com Bom Jardim da Serra.

A Serra do Rio do Rastro, localizada naquele 
Município, é um dos mais belos cartões-postais da ci-
dade. A subida da Serra, numa estrada encravada em 
rocha natural, em meio à vegetação exuberante e às 
cachoeiras, é percorrida por trecho da Rodovia SC-438, 
que, partindo de Tubarão, próximo ao litoral de Santa 
Catarina, e passando por Orleans, Lauro Müller, Bom 
Jardim da Serra e São Joaquim (conhecido pelo título 
de Município mais frio do Brasil, inclusive há neve, indo 
até Lages, no planalto serrano catarinense.

A cidade realiza diversas festas ao longo do ano, 
como a Festa da Padroeira, em agosto; a Festa do Co-
lono, em outubro; a Festa de Santa Bárbara (padroeira 
dos mineiros, Santa Bárbara é festejada há 65 anos, 
no Distrito de Barro Branco), no mês de dezembro, e a 
Festa de Nosso Senhor do Bonfim, na virada do ano.

Gostaria de parabenizar o Prefeito Nestor Sprí-
cigo, o Vice-Prefeito Luiz Tadeu Librelato, estenden-
do a todos os cidadãos Lauromüllenses, bem como 
ao Presidente da Câmara Municipal, amigo Manoel 
Jades Isidoro, e aos Vereadores Paulo César Antu-
nes, Hélio Luiz Bunn, Osmar Mariot, Manoel Leandro 
Filho, Alcimar Damiani De Brida, Sebastião Cecheto, 
Laudicéia Clarett Righetto Rotta, Valmor Antunes, já 
acrescentando que me orgulho de fazer este registro 
e lembrando que amanhã, dia 20 de janeiro de 2005, 
participarei da inauguração de obras às 17 horas e 
logo após, às 18 horas, estarei presente à Corrida 
Rústica da Escola de Barreiro, com chegada prevista 
na Praça Celeste Losso, no centro de Lauro Müller. 
Na ocasião, às 20 horas, teremos um grande show 
na mesma praça, com a presença de lideranças e do 
povo em geral, animado pela Banda Scorpions, tudo 
em homenagem ao transcurso do 49° aniversário de 
emancipação política do querido Município.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, subo à tribuna para saudar os 36 anos de 
existência do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. A 

empresa, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
vem desempenhando, em nome do Estado brasileiro, 
o papel de gerar e difundir o conhecimento geológico 
e hidrológico do território.

Graças ao seu trabalho fundamental de retaguar-
da, o Brasil tem hoje plena consciência de suas voca-
ções mineiras regionais e de sua verdadeira capacidade 
de suportar, com insumos minerais e hídricos, políticas 
nacionais de desenvolvimento. O setor mineral primá-
rio representa cerca de 7% do PIB, é responsável por 
246 mil empregos diretos e um dos principais vetores 
de interiorização do desenvolvimento. A geologia é o 
elo número 1 da cadeia da indústria mineira. É o fator 
que atrai os investimentos em pesquisas, que, por sua 
vez, geram as minas, que alimentam as indústrias, que 
garantem a demanda, que gira a roda do crescimento, 
que produz emprego e renda. Considerando-se o poder 
indutor apurado pelo IBGE, de 10 empregos na indús-
tria de transformação, para cada emprego primário na 
extração, pode-se dizer que o emprego de 2,7 milhões 
de brasileiros dependem da mineração.

A CPRM é a instituição federal que detém as infor-
mações completas do ciclo hídrico em nosso território. 
Além de gerenciar a rede hidrometeorológica nacio-
nal, para a Agência Nacional das Águas, com cerca 
de 4 mil estações de águas superficiais espalhadas de 
Norte a Sul, o Sistema Geológico Brasileiro gerencia 
o único banco de dados públicos de água subterrânea 
do País. São mais de 80 mil registros até o momento, 
com prioridade para o semi-árido brasileiro.

Em parceira com outros órgãos da administração 
pública, a CPRM tem sido fundamental na geração de 
água para as populações da seca nordestina, espe-
cialmente nos períodos críticos de escassez hídrica. 
Seja indicando os locais para novas perfurações, em 
bases estritamente técnicas, seja perfurando direta-
mente novos poços, seja ainda recuperando antigas 
estruturas produtivas, a CPRM, com seu acurado co-
nhecimento dos aqüíferos brasileiros, é indispensável 
para garantir eficiência e eficácia às políticas hídricas 
em nosso País.

No campo do ordenamento territorial, a CPRM 
tem atuado com destaque, liderando ou cooperando 
com inúmeros projetos de Zoneamento Ecológico-
Econômico do Consórcio ZEE Brasil, notadamente na 
Amazônia, onde atualmente participa dos esforços para 
ordenar a ocupação ao longo da BR-163. Com esse 
mesmo propósito, importantes contribuições da CPRM 
foram dadas ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas 
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Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com pro-
jetos estruturadores, indispensáveis ao planejamento 
territorial de suas Capitais e entorno.

A CPRM atua em todo o território nacional, com 
11 unidades operacionais regionais, além de 1 escritório 
administrativo, uma sede política, 3 núcleos de apoio 
técnico, 3 centros de treinamento e 5 depósitos regio-
nais. Com um corpo funcional de 1.200 trabalhadores, 
dos quais 500 técnicos de nível superior, a empresa 
executa hoje mais de uma centena de projetos, tanto 
institucionais, dentro do PPA 2004/2007, quanto em 
parcerias com instituições públicas federais, estaduais 
e municipais e ainda com entidades privadas.

O Governo do Presidente Lula, rompendo o ciclo 
de estagnação que perdurava por 20 anos, patrocinou 
a retomada da geração sistemática de conhecimento 
geológico brasileiro por meio do Programa Geologia do 
Brasil, do PPA. Desde 2003, estão sendo levantados, 
pela CPRM, cerca de 300 mil quilômetros quadrados 
do território, ao ano, com mapas geológicos em esca-
las de planejamento, além de levantamentos aeroge-
ofísicos na Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste que, 
sem a menor sobra de dúvida, vão alimentar um novo 
ciclo de importantes descobertas de depósitos mine-
rais, semelhante ao que vivenciamos na década de 70. 
Estudos do MME indicam que os investimentos atuais 
poderão elevar para 5 milhões o total de empregos na 
cadeia mineral, a médio prazo.

Lamentavelmente, apesar de sua importância 
para a infra-estrutura econômica do País, a CPRM, há 
mais de 20 anos, vem sobrevivendo graças ao ingen-
te esforço da comunidade mínerogeológica brasileira. 
Sucateada em sua infra-estrutura operacional, sem 
investimentos em modernização e sem uma política 
salarial compatível, de 1980 até hoje a empresa perdeu 
nada menos do que 70% de seu efetivo de mais de 4 
mil funcionários. Hoje, cerca de 1.200 remanescentes, 
com idade média de 54 anos, sustentam heroicamente 
a tarefa inglória de desbravar os interiores do Brasil, 
de Norte a Sul, na busca de nossas riquezas. 

Hoje, os maiores salários nominais da empre-
sa, para aqueles técnicos com mais de 30 anos de 
experiência, estão em torno de R$4.000,00. Para os 
iniciantes, oferece-se não mais de R$2.700,00. Não 
por outro motivo, as 3 tentativas de concurso público 
na última década, visando à renovação de quadros, 
resultaram inócuas.

Visando dotar a empresa de estrutura salarial 
compatível com seu caráter de instituição de pesquisa, 

geradora de conhecimento e tecnologia geológica, o 
Ministério de Minas e Energia patrocinou a elaboração 
de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 
para a CPRM, fruto de mais de 2 anos de formulações 
e discussões técnicas, compatibilizado com os padrões 
dos demais planos no âmbito governamental e emba-
sado por pesquisa de mercado feita por empresa pri-
vada do ramo, onde se verificam defasagens de mais 
de 50% para todos as carreiras técnicas.

Em sua justificativa de encaminhamento do pleito 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– MPOG, o MME considera a aprovação do PCCS da 
CPRM medida urgente, absolutamente necessária para 
a viabilização institucional da empresa e, por conseguin-
te, para a garantia do alcance da meta governamental 
de incrementar o conhecimento geológico do País à 
taxa de 4% ao ano, conforme o PPA 2004/2007. 

Desde setembro do ano passado o pleito do MME 
encontra-se no Ministério do Planejamento para análise 
e aprovação. A aplicação plena da proposta encami-
nhada impactaria a folha de pagamentos da empresa 
em pouco menos de 30%, algo como 1 milhão de re-
ais por mês. No entanto, o que é preciso esclarecer é 
que não se trata de proposta corporativista. Estamos 
falando de uma medida estruturadora necessária para 
viabilizar institucionalmente um órgão público vital para 
o Estado brasileiro.

Em 2003, a MP nº 144 (Lei nº 10.848/04), a qual 
tivemos o privilégio de relatar na Câmara dos Depu-
tados, possibilitou a criação de Fundo Institucional, des-
tinando 15% da participação do Governo à exploração 
de petróleo e gás natural para financiar estudos e pes-
quisas geológicas e geofísicas no nosso território. 

Esse esforço mostra a importância atribuída à 
CPRM, aos seus levantamentos geológicos e hídricos, 
para os planos governamentais. Portanto, não deverá 
ser somente sob o prisma do impacto financeiro que 
se decidirá sobre a proposta encaminhada. Mas, sim, 
sob o seu significado político e institucional. Trata-se, 
em última instância, de decidir se se quer ou não a 
continuidade da CPRM. E, nesse sentido, além dessa 
defesa pública que aqui faço constar, solicitarei au-
diência aos Srs. Ministros Silas Rondeau, de Minas 
e Energia, e Paulo Bernardo, do Planejamento, para 
que não se retarde a aprovação do Plano de Cargos 
e Salários da CPRM.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar registrado 
nesta Casa que no final do ano passado, graças à 
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ação do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi assi-
nado com a Fundação do Ensino Técnico de Londrina 
– FUNTEL o Consórcio Social da Juventude, no Mu-
nicípio de Londrina. 

Trata-se de um programa do Ministério do Trabalho 
voltado para a capacitação de jovens de 16 a 24 anos 
oriundos de classes menos abastadas da sociedade, 
que enfrentam dificuldades de inserção no mercado 
de trabalho. Esse projeto possibilitará que 700 jovens, 
400 da cidade de Londrina e outros das cidades de 
Apucarana e Arapongas, façam cursos de capacita-
ção, com uma bolsa-auxílio que será viabilizada pelo 
Ministério, para, ao final de 6 meses, chegar ao mer-
cado de trabalho.

Registro meus cumprimentos à Dra. Luciana Ta-
nos, coordenadora desse programa, e a todas as pes-
soas que compõem o Ministério. Com certeza, com o 
apoio do próprio Ministro Paulo Bernardo, implantare-
mos esse programa no mês de fevereiro.

O SR. PAULO DELGADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
da sessão anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Pastor Frankembergen.

A Presidência informa que levará o horário desti-
nado ao Pequeno Expediente até às 16h. Os inscritos 
não fiquem constrangidos, pois todos terão a oportu-
nidade de falar.

Vou conceder a palavra ao Deputado Pastor 
Frankembergen, pelo prazo de 1 minuto, como ainda 
estamos antes das 14h30min; posteriormente, como 
Líder, ao Deputado Paulo Magalhães; voltarei aos 
que darão discurso como lido, e não terão prejuízo 
algum aqueles a quem concederei a palavra durante 
um período de mais uma hora. Em seguida, faremos 
o Grande Expediente e voltaremos ainda às Breves 
Comunicações. Hoje, quem quiser falar terá tempo 
suficiente – se necessário, até às 20h.

O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
justificar meu voto na sessão de hoje pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Pastor Frankembergen.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, queremos chamar a atenção 
para o repasse de verbas feito ao nosso Estado para 
proceder à operação tapa-buracos. O recurso, de 11 
milhões de reais, vai atender a 3 BRs: BR-401, BR-
210 e BR-174. Não sei se o valor será suficiente para 
tapar pelo menos 1 dos buracos, que tem quase 100 
quilômetros de extensão. Na realidade, seria preciso 
refazer a BR-174, que liga o Estado do Amazonas ao 
de Roraima.

Por fim, peço à Presidência desta Casa que co-
loque em pauta, já que está na lista dos projetos a 
serem apreciados durante o período de convocação 
extraordinária, o projeto de lei que cria o Colégio Militar 
no Estado de Roraima e no Estado do Acre. 

Muito obrigado.
O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO GOUVÊA (PL – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
justificar que, na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Magalhães, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL. S.Exa. 
disporá de até 8 minutos na tribuna.

Em seguida, concederei a palavra aos Srs. Afonso 
Hamm, Pastor Pedro Ribeiro, Almerinda de Carvalho, 
Silas Câmara e Fernando de Fabinho.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, diante de tantas denúncias com-
provadas – mensalão, desvios de recursos de fundos 
de pensão, benefícios auferidos por partidos e Depu-
tados –, o Partido dos Trabalhadores volta a se utilizar 
da mesma prática de tentar macular a imagem dos 
Deputados desta Casa. 

Agora, o mesmo grupo que publicou a relação 
dos que “traíram os trabalhadores”, dos que “votaram 
contra os interesses do trabalhador” escrevem em um 
blog que não merecem respeito mais de 200 Depu-
tados desta Casa. Tentam, com esse denuncismo va-
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zio, leviano e mentiroso, reduzir ainda mais a Câmara 
dos Deputados. Mas eles não vão conseguir, porque 
as evidências estão claras. As evidências demonstram 
que o PT é realmente o precursor do caixa 2.

O Dr. Venceslau, na CPMI dos Bingos, já anun-
ciou: Okamoto era o grande arrecadador. E muitos ou-
tros hoje se fazem de santos, recebendo benefícios, 
dinheiro e até imóveis, para se beneficiar da estrutura 
desse partido. É essa a estrutura desmoralizada que 
foi implantada no Brasil. 

O povo brasileiro não agüenta mais! E nós, Depu-
tados que honramos nosso mandato, temos a obriga-
ção de assumir e interpelar esses desqualificados, que 
tentam, mas não vão conseguir, macular a imagem dos 
que se respeitam.

Eu, por exemplo, Sr. Presidente, sinto-me à von-
tade para dizer, alto e bom som, que renuncio a meu 
mandato se encontrarem alguma vinculação minha com 
Furnas ou qualquer um dos seus fornecedores. Aten-
tem bem: ao contrário deles, que roubaram, junto com 
Valério, Delúbio e Silvinho, ficam pedindo clemência 
para não serem cassados – todos metidos na rouba-
lheira. Ao contrário deles, renuncio ao meu mandato se 
encontrarem alguma prova, ou até indício de prova, de 
ligação minha com Furnas ou com qualquer um desses 
que recebem recursos daquela instituição. 

É assim que temos de proceder, Sr. Presidente. 
Esta Casa está obrigada a nos defender. Vou assumir 
e interpelar, inclusive, um desqualificado Deputado 
baiano, escritor frustrado, que atende pelo cognome 
de Emili, assim como os responsáveis pelo blog www.
amigosdopresidentelula.blogspot.com. São os amigos 
do Presidente Lula que querem desmoralizar esta 
Nação, porque este Governo, com essa base, está 
desmoralizado. Esses petistas estão todos desmora-
lizados porque roubaram a consciência e o dinheiro 
do povo brasileiro. 

É dessa forma, Sr. Presidente, que temos de nos 
posicionar, para, diante da opinião pública, enfrentar 
todos esses gatunos que formam a maior quadrilha 
que rouba o dinheiro do povo brasileiro.

As posições que esta Casa vem tomando são 
extremamente importantes, mas já pensam até em 
apresentar um projeto submetendo à opinião pública a 
pergunta sobre se devemos ou não diminuir o número 
de deputados. É isso o que eles pretendem. Querem, 
na verdade, desmoralizar o Congresso para fechá-lo. 
Não, o povo brasileiro não aceita isso. 

Este Governo está falido, desmoralizado. E esse 
partido, que ontem era da esperança, hoje é o partido 
da vergonha, o partido dos gatunos, dos que tentam 
enxovalhar toda esta Casa, mas, felizmente, o povo 
brasileiro está atento.

Os Deputados que se respeitam vão repelir ve-
ementemente tudo isso, como faço neste momento. 
Cobro da Presidência desta Casa uma posição firme 
e enérgica para defender seus membros. Não aceito 
isso, Sr. Presidente, e volto a dizer: renuncio ao meu 
mandato se encontrarem qualquer vinculação minha 
com Furnas, seus diretores ou seus fornecedores. É 
assim que me posiciono. É assim que esta Casa se 
posiciona diante de desqualificados, de gatunos, dos 
que roubaram e continuam roubando a consciência e 
o dinheiro do povo brasileiro. 

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. 

O SR. ALCEU COLLARES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo 
justificar meu voto. Na sessão anterior, votei de acordo 
com o PDT. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
justificado, nobre Deputado Alceu Collares. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Pastor Pedro Ribeiro.

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estes minutos me são muito preciosos, por-
que aproveito para me congraçar com a família Câma-
ra, que tem sido um baluarte desta Nação no que diz 
respeito à comunicação. Espalhando-se por todos os 
rincões brasileiros, a Rede Boas Novas vai inaugurar 
no próximo dia 21, sábado, seu complexo de produção 
e geração de imagens para todo o País. 

De forma muito especial, abraço, na paz do Se-
nhor, meu companheiro de ministério, Pastor Samuel 
Câmara, e, também, de modo caloroso, o colega Depu-
tado Silas Câmara, que tem sido a mola propulsora 
de todo esse projeto. A Assembléia de Deus está de 
parabéns! É um momento histórico e grandioso para 
a Assembléia de Deus e para o setor de comunica-
ções no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Te 
V.Exa. apalavra.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – (PMDB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas lamen-
tar que não tenhamos hoje votado nem discutido o 
FUNDEB. Reconheço que é um projeto importante e 
muito esperado, para o qual serão necessários mais 
recursos tanto da União como de Estados e Municí-
pios. Precisamos, portanto, ampliar a discussão. Que 
na semana que vem possamos discutir tal projeto com 
mais tempo. O Ensino Médio e as crianças de zero a 
3 anos precisam ser amparados. Com certeza, esse 
é o objetivo da proposta. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-

tada Almerinda de Carvalho, foi desencadeado o pro-
cesso de votação. Iniciamos hoje a discussão, de tal 
forma que acredito que na próxima terça-feira devere-
mos votar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, te-
nho grande satisfação de, estando há apenas 3 me-
ses atuando como Parlamentar, poder contribuir de 
forma significativa com as mudanças que se referem 
aos novos parâmetros de conduta, postura e atuação 
política que tanto a nossa sociedade nos cobra. São 
avanços importantes que estão sendo oferecidos, no 
sentido de extinguir o pagamento de ajuda de custos 
por ocasião das convocações extraordinárias. Isso foi 
muito debatido e ajudará na contenção de despesas. 
Nós estamos, com certeza, oferecendo o nosso voto, 
neste momento, numa oportunidade de fazer política 
moderna, a política do trabalho, do resultado. Nós, po-
líticos, precisamos trabalhar cada vez mais.

Sr. Presidente, registro também a presença no 
Ministério da Agricultura do Dr. Hainsi Gralow, Presi-
dente da AFUBRA, com o qual estarei em contato para, 
justamente, promovermos o apoio aos agricultores. 

Agradeço, pedindo desculpas por me estender. 
Era importante fazer esse registro em nome do Rio 
Grande do Sul e do Brasil. 

O SR. SILAS CÂMARA (PTB – AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar o Minis-
tro dos Transportes, Alfredo Nascimento, pelo excelente 

desempenho que vem tendo à frente daquela Pasta 
e por ter acatado, atendendo a requerimento por mim 
apresentado ao Ministério, a construção de importan-
te porto na cidade de Humaitá. Sem dúvida alguma, a 
iniciativa vai dinamizar toda a área de transportes de 
carga e dar dignidade às pessoas que utilizam o ter-
minal de passageiros daquele Município. 

Serão investidos aproximadamente 9 milhões de 
reais. E esse terminal mudará a história de Humaitá, 
importante Município da região da calha do Rio Madei-
ra, que precisava de investimentos nessa área.

Para finalizar, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
seja este pronunciamento divulgado nos órgãos de 
comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante toda esta 
semana tivemos oportunidade de ouvir diversos pro-
nunciamentos imbuídos da preocupação de defender 
os Parlamentares desta Casa.

A atual convocação extraordinária começou exa-
tamente no dia 16 de dezembro; mas a convocação 
para os debates no plenário iniciou-se em 16 de janei-
ro. Mesmo tendo conhecimento desse fato, a imprensa 
nacional mostrou esta Casa vazia, numa campanha 
que muito prejudicou a imagem do Parlamento.

No entanto, durante apenas uma semana de tra-
balho, que começou no dia 16, auferimos importantes 
resultados: votamos o fim do pagamento pelas convo-
cações extraordinárias, um dos motivos da pressão feita 
pela imprensa e pela sociedade brasileira, e reduzimos 
nosso período de recesso de 90 para 55 dias. 

Temos de aproveitar este momento e parabenizar 
as Sras. e os Srs. Parlamentares. 

Que a imprensa brasileira também mostre à so-
ciedade que votamos matérias importantes, como a 
PEC nº 7, que resolve definitivamente o problema dos 
agentes comunitários de saúde.

Por fim, Sr. Presidente, mais uma vez, dirijo apelo 
ao Ministério dos Transportes para que, nas operações 
tapa-buraco e de recuperação de estradas na Bahia, 
não deixe de fora o trecho que liga os Municípios de 
Tanquinho e Riachão do Jacuípe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Sem revisão do oradora.) – Sr. Presidente, diante das 
freqüentes denúncias divulgadas em nosso País a res-
peito da ação da pirataria relativa a medicamentos fal-
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sificados, lembro aos senhores que tramita nesta Casa 
o Projeto de Lei nº 6.672, de 2002, de minha autoria.

O projeto trata exatamente do controle de me-
dicamentos, e nós o estamos denominando de Pro-
jeto de Rastreamento dos Medicamentos no País. É 
um sistema que deveria ser estabelecido e operado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para 
que pudéssemos identificar o produtor e o distribuidor 
desses medicamentos, quem os comercializa, os pro-
fissionais da saúde que os prescrevem e até mesmo 
o paciente. 

É projeto importante. Por isso, faço um apelo no 
sentido de que seja dada prioridade para a sua vota-
ção nesta Casa.

Muito obrigada.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar da sua 
grande importância, a CPMI dos Correios, à qual o 
povo brasileiro está atento, está custando uma fortu-
na para ser mantida. Começam-se a ler notícias so-
bre declarações de membros das CPIs no sentido de 
que muitas entidades convocadas a dar respostas aos 
pleitos não lhes deram a menor atenção.

Lembro que a CPI tem o direito de aplicar, como 
se fosse juízo, multas diárias àqueles que não res-
ponderem, seja Presidente do Banco Central, seja 
presidente de um banco particular, seja pessoa de 
qualquer outra entidade. Foi o que comentei com os 
Deputados Osmar Serraglio e Gustavo Fruet. Espero 
que S.Exas. apliquem as multas, para que a CPI não 
se desmoralize, não desmoralize o Congresso e ob-
tenha as respostas necessárias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a edição 
de nº 1.887 da revista IstoÉ, de 14 de dezembro de 
2005, apontou que o Governo Requião tem índice de 
83,3% de aprovação popular. O levantamento do Ins-
tituto Databrain qualifica o desempenho pessoal do 
Governador Roberto Requião com 80,4% de aprova-
ção da opinião pública. 

A revista semanal de circulação nacional – 300 mil 
exemplares – destaca ainda, em matéria de 4 páginas, 
os avanços do Paraná nos últimos 3 anos. Sob o título 
Perestroika Paranaense, a reportagem afirma que o 
Governo Requião tirou o Estado da inércia. E que sua 
administração é marcada pelo forte apelo social e pela 
luta na defesa dos interesses da população.

Para o Governador, o ponto mais forte da ad-
ministração é que o Governo age de forma aberta e 

franca a favor dos interesses populares. O interesse 
do Governo é o interesse da sociedade.

O Instituto Databrain entrevistou 1.112 pessoas 
entre os dias 2 e 3 de dezembro. O resultado da pes-
quisa revela ainda, com notas médias, os setores com 
melhor desempenho no Governo. 

A educação e o agronegócio aparecem na frente, 
com 7,2 pontos; seguidos de industrialização, com 7 
pontos; turismo, com 6,9; ação social, 6,8; construção 
e conservação de estradas, 6,2; habitação, 6,2; cultura, 
6,1; empregos e saúde, 6; e segurança, 5,8. 

Para 65,9% dos entrevistados, Requião age corre-
tamente no emprego do dinheiro público. E, para 83%, 
o Governador tem cumprindo totalmente e em partes 
as promessas de campanha. 

A revista ainda aponta as frentes de lutas do Go-
verno Requião desde o início de 2003. Cita a proibição 
da produção e da comercialização da soja transgênica, 
a recuperação de mais de 5 mil quilômetros de estra-
das e a ênfase nos programas sociais que atendem 
600 mil famílias em programas como o Luz Fraterna 
e a tarifa reduzida de água.

O Governador do Paraná é exemplo para os outros 
governos que sofrem, por incompetência, da insatis-
fação popular. Apesar de receber o Governo em difícil 
situação por conta do descalabro da administração 
anterior, Requião mostrou experiência, competência 
e transparência na condução da máquina pública. 

Visito as cidades paranaenses, converso com 
trabalhadores, empresários e agricultores. Tenho a 
certeza de que o Governo é aprovado pelas ações 
que desenvolve em todos os setores. 

E uma das obras mais importantes do Governo 
Requião que o Paraná vai receber é a da transforma-
ção do Porto de Paranaguá no mais barato e mais efi-
ciente do Brasil. Isso vai trazer mais desenvolvimento 
ainda ao Paraná.

Em um país onde muitos políticos traem a confian-
ça da população depois de eleitos, o Governo Requião 
é exemplo de firmeza e defesa do interesse público no 
cumprimento dos compromissos com a população. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ZÉ LIMA (PP – PA. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, eu inicialmente solicito a V.Exa. que 
considere que, na sessão anterior, votei conforme a 
orientação do meu partido. Não pude estar presente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. ZÉ LIMA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Brasil passa hoje por uma das maiores 
crises políticas de sua história, envolvendo especial-
mente os Poderes Executivo e Legislativo. Aliás, fo-
ram feitos muitos discursos nos últimos dias a esse 
respeito.

Não bastasse a corrupção que se abate nesses 
Poderes, a falta de comando vem trazendo aos políticos 
brasileiros conseqüências que só poderão ser medidas 
a partir das eleições gerais deste ano.

O Poder Executivo, com apoio de um dos maiores 
órgãos da imprensa nacional, tenta passar à população 
brasileira uma situação que não é real. Sobre isso já 
tive oportunidade de manifestar-me desta tribuna por 
inúmeras vezes, alertando que a política econômica 
brasileira arrastaria o País a um verdadeiro caos.

Economicamente, o País parece realmente estar 
atravessando uma boa fase. Para demonstrar essa si-
tuação, o Poder Executivo resolveu dar uma demons-
tração de força, antecipando o pagamento de 15 bi-
lhões de dólares para o FMI, dívida que só venceria 
em 2007.

Em contrapartida, o Governo resolveu, como ato 
de extrema caridade com a população brasileira, libe-
rar 450 milhões de reais para a chamada operação 
tapa-buracos, que, sabemos, não resolverá o problema 
das rodovias federais. 

Meu Estado foi mais uma vez penalizado, pois 
suas rodovias não foram incluídas na dita operação. 
Mesmo assim, o povo paraense demonstrou capaci-
dade para superar todas as dificuldades, garantindo 
ao Estado maior crescimento econômico em 2005 e 
apresentando dados altamente favoráveis, mesmo 
com a adversidade da discriminação imposta pelo 
Governo Central.

Quanto ao Poder Legislativo, não resta dúvida 
de que tivemos um ano negro, com inúmeros Parla-
mentares acusados de prática de atos ilícitos, o que 
abalou nossa credibilidade junto à opinião pública e à 
imprensa nacional.

Não resta dúvida, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de que contra a opinião pública não há re-
sistência e de que a população sempre reage a proce-
dimentos que não condizem com a conduta esperada 
de seus representantes.

Pois bem, ao colocar um ponto final em pagamen-
tos extraordinários e reduzir o recesso parlamentar, o 
Legislativo curva-se ao desejo da opinião pública.

Apenas entendo que nosso recesso deveria ser 
dividido de modo diferente, com 30 dias no mês de 
julho e o restante de 20 de dezembro a 15 de janeiro, 
pois é bom que lembremos à população brasileira que 
o Parlamentar não tem direito a férias anuais, pois es-
tão incluídas no recesso.

Veio também à tona projeto em que se objeti-
va aumentar o número de Deputados Federais para 
aperfeiçoar a representatividade no Parlamento, de 
acordo com o número de eleitores das Unidades da 
Federação.

Se for feita uma pesquisa nos Anais desta Casa, 
serão facilmente encontrados pelo menos 2 pronuncia-
mentos de minha autoria nos quais sugeri a redução 
do número de Parlamentares dos Estados brasileiros, 
atingindo não apenas a Câmara Federal, mas Assem-
bléias Legislativas e Câmaras Municipais.

Sras. e Srs. Deputados, se fosse realizada uma 
redução de 50% do Legislativo, nas 3 esferas, não iria 
fazer falta ao povo brasileiro. Isso resultaria, sim, numa 
grande economia. Poderíamos fazer chegar a mil dó-
lares o salário mínimo neste País. 

Mas o Congresso e o Governo não têm coragem 
de fazer uma economia benéfica como essa para o País. 
O Município, por menor que seja, tem direito a pelo 
menos 9 Vereadores, são mais de 70 mil Vereadores. 
Imaginem o impacto dessa economia, Excelências, 
em âmbito municipal! Se as Assembléias Legislativas 
e o Congresso Nacional tivessem coragem de fazer 
essa redução, quanto economizaria o País? Quantos 
homens iriam para empresas privadas, gerando em-
prego e renda? Quantos carros deixariam de rodar 
neste País por conta do povo? Quantos assessores 
sairiam? Quantos gabinetes fechariam? O povo, com 
certeza, aplaudiria esse gesto de solidariedade e de 
economia em favor da população, diminuindo-se os 
custos da máquina e do Legislativo.

Entendo, Sr. Presidente, que é momento para de-
bater melhor o assunto, até por que há Parlamentares 
que têm esse pensamento, o qual, se concretizado, 
melhoraria muito a qualidade dos representantes e o 
andamento dos projetos em discussão neste Poder.

Espero sinceramente que, a partir de 2007, o 
Legislativo reassuma sua posição de representante 
da população brasileira e que cada Parlamentar eleito 
nas próximas eleições dignifique os votos recebidos, 
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não apenas em relação a sua capacidade de legis-
lar, mas, em especial, à probidade, que deve orientar 
suas ações.

Não é devolvendo recursos conferidos por lei ou 
doando valores que a imprensa e a população julgam 
injusto receber que resolveremos nossos problemas. 
Tais recebimentos podem até ser imorais, mas não 
são ilegais, já que a legislação a respeito existe há 
mais de 1 século.

Devemos, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assumir um compromisso sério com a ver-
dadeira razão do nosso mandato, que é a representação 
dos interesses da população, em especial da menos 
favorecida, cobrando dos que têm obrigação legal de 
reduzir a miséria e a desigualdade social, o que só será 
possível se o Congresso Nacional realmente agir com 
verdadeira autonomia diante do Executivo, fazendo com 
que os governantes cumpram o que ficou determinado, 
sobretudo no Orçamento Geral da União.

Não podemos mais conviver com a situação que 
hoje assola nosso País, com a menor taxa de cresci-
mento em toda a América do Sul, em conseqüência 
de uma política econômica equivocada que há quase 
1 década nos impõe a maior taxa de juros do mundo.

Por aquilo a que temos assistido, o Brasil transfor-
mou-se num paraíso da agiotagem, já que os próprios 
bancos federais encabeçam as listas dos que cobram 
juros mais altos e investidores do mundo todo têm tra-
zido suas economias atraídos pelos juros exorbitantes 
que o Governo lhes paga.

Finalmente, espero que todos os acontecimentos 
que envolveram recentemente os Poderes Executivo e 
Legislativo sirvam de reflexão aos políticos que durante 
as eleições apresentam-se como verdadeiros salvado-
res da pátria, mas que, ao final, nada fazem para retri-
buir a confiança que a população neles depositou.

Durante o discurso do Sr. Zé Lima, o Sr. 
Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Natan Donadon, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna para falar acerca de 2 as-
suntos que considero da máxima urgência.

Primeiro, peço providências ao Ministério da Saú-
de, à FUNAI e à FUNASA, instituições responsáveis 
pela questão indígena, quanto à morte de várias crian-
ças indígenas em Tocantins. Só neste mês, 6 delas 
morreram. Nos últimos 2 meses, soma 14 o número 
de mortes de crianças. E 60 podem ser vitimadas por 
doença misteriosa que mata repentinamente. Comenta-
se que a água do rio próximo à aldeia pode estar enve-
nenando as crianças. Somente agora, após 2 meses, 
uma equipe de saúde chegou àquele Município.

Vejo isso com preocupação, Sr. Presidente, por-
que as crianças indígenas só têm a FUNASA e a FU-
NAI para pedir socorro. São necessárias providências 
urgentes. Não podemos deixar que as nossas crianças 
indígenas morram à mingua sem que se faça o estudo 
das águas daquele rio e do que pode estar ocorrendo 
na aldeia para acarretar a morte de crianças. 

Outro registro lamentável que faço da tribuna é 
o da morte do Presidente do PCdoB do Município de 
Reserva, Estado do Paraná. Nelsinho, de 32 anos de 
idade, foi assassinado pelo Presidente da Câmara de 
Vereadores daquele Município, o Vereador Flávio Hor-
nung Neto. Mais lamentável é o fato de que o autor do 
crime ainda está solto e de que as disputas políticas 
no Município de Reserva estão nesse nível, ou seja, 
o Presidente da Câmara de Vereadores, com manda-
to parlamentar dado pelo povo, julga-se no direito de 
resolver as brigas políticas à bala. É inadmissível que 
em nosso País essas coisas ainda aconteçam. 

Faço um apelo ao Ministério da Justiça e ao Go-
vernador Roberto Requião para que tomem providên-
cias urgentes sobre o assunto e coloquem a Polícia 
para trabalhar, para prender esse assassino, que não 
admite sequer resolver as suas divergências políticas 
na base do debate. 

Presto a minha solidariedade à população do Mu-
nicípio de Reserva, assim como à Direção Municipal 
do nosso partido. A propósito, quero ler rapidamente 
nota divulgada pelo Diretório Estadual do PCdoB, la-
mentando a morte do Presidente do nosso partido no 
Município de Reserva. Diz a nota:

“Perante o lamentável assassinato do ca-
marada Nelson Vosniak, presidente do PCdoB 
do município de Reserva-PR, ocorrido no dia 
15 de janeiro de 2006, a direção estadual do 
PCdoB expressa o mais profundo pesar e re-
púdio a esse crime contra a vida, a liberdade 
e a democracia . 
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Atitudes assim em nada contribuem para 
o avanço de nossa sociedade, muito pelo con-
trário, são resquícios de práticas atrasadas 
em que divergências se resolviam de ma-
neira truculenta, sem respeito às liberdades 
democráticas.

A Direção do PCdoB está empenhada 
para que se faça justiça e para que não haja 
impunidade, inibindo-se assim outras atitudes 
violentas na vida política de nosso Estado e 
País”.

Sr. Presidente, peço também ao Governador Ro-
berto Requião e ao Ministro da Justiça que determinem 
as providências cabíveis sobre o assassinato do Pre-
sidente do PCdoB no Município de Reserva.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há muito 
tempo a sociedade brasileira vem exigindo dos seus 
governantes compromisso mais firme e mais dura-
douro com a educação de nossas crianças e jovens. 
Reclama por escola pública de qualidade: bonita, com 
instalações e ambientes confortáveis, bibliotecas, qua-
dras de esportes e profissionais qualificados; deseja 
um espaço onde crianças, jovens, mulheres e homens 
participem da construção de um país mais justo e de-
senvolvido. 

A escola é o segundo lar para milhões de jovens 
e crianças. Por isso, deve ser aconchegante, segura, 
revestida de amor e carinho. Deve ser verdadeiro es-
paço de exercício diário de cidadania, de formação, 
de ampliação dos horizontes. Educação de qualidade 
para todos é a melhor forma de democratizar nosso 
País e dar sentimento de brasilidade e de “pertenci-
mento” ao povo.

Infelizmente, esta não é a realidade da maioria 
das escolas brasileiras. O quadro da nossa escola é 
pintado com cores mais tristes e opacas do que as 
cores belas de nossos sonhos e desejos. Número ex-
cessivo de alunos por sala de aula; evasão devido ao 
trabalho infantil; falta de material didático, de carteiras 
para os alunos; salários indignos; envolvimento de alu-
nos com drogas dentro da escola; falta de estímulo e 
reconhecimento profissional. Enfim, um conjunto de 
cores negras e cinzentas que fazem com que a escola 
não seja um local adequado à formação de um cidadão 
compromissado com o seu país e as instituições repu-
blicanas. Na verdade, o contato de nossas crianças e 
jovens com a escola é cada vez mais decepcionante 
e atormentador. 

Neste sentido, a proposta do Governo Lula que 
cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais em 
Educação, o FUNDEB, proposta de sua campanha 
eleitoral e de amplos setores sociais, reveste-se da 
mais alta importância e significação. Nós, Parlamenta-
res, estamos com imensa responsabilidade nas mãos. 
Temos de debater, aperfeiçoar e aprovar proposta de 
consenso, oferecendo, assim, à sociedade brasileira 
política pública que resgate a nossa escola como local 
de aprendizado e de perspectiva de futuro.

Não podemos perder tempo. Vamos utilizar a con-
vocação extraordinária para debater e aprovar o FUN-
DEB. Vamos enfrentar a triste realidade da terceirização 
das relações de trabalho, da evasão, da repetência e 
da redução de vagas no ensino médio aprovando lei 
que oriente a República para a construção de uma 
educação de qualidade para todos.

É importante ressaltar que o FUNDEB é um avan-
ço em relação ao FUNDEF, digamos seu parente po-
bre, na medida em que inclui a educação infantil, a 
educação de jovens e adultos, a educação indígena, 
o ensino médio, especial e profissional, não se restrin-
gindo somente ao ensino fundamental. 

Além disso, o Governo demonstrou sensibilidade 
ao ampliar os recursos do Fundo e atender as crianças 
de 0 a 3 anos de idade, com creches. E não poderia 
ser diferente, já que ficariam de fora mais de 13 mi-
lhões de crianças. Estudos científicos comprovam que 
o atendimento adequado nessa idade é fundamental 
para a formação da cidadania, da inteligência e das 
capacidades de aprendizagem que acompanharão a 
criança por toda a vida.

Crianças e mães trabalhadoras de baixa renda, 
num país de tantas desigualdades, agradecem a sen-
sibilidade ao Ministro Palocci, que rompeu um pouco 
com a lógica perversa da política econômica e garan-
tiu o atendimento em creches. O amparo do Estado 
é fundamental: 83% das crianças brasileiras não fre-
qüentam creches por falta de oferta.

O FUNDEB avança e se propõe também a en-
frentar um problema grave que surge no ensino básico 
brasileiro. Com a ampliação das vagas no ensino fun-
damental, sem correspondente ampliação no ensino 
médio, foi-se criando verdadeiro gargalo entre o ensino 
médio e o fundamental. Isso já é chamado por alguns 
analistas de temido apagão da educação. Para resol-
ver isso, o FUNDEB propõe investimentos da ordem 
de R$38 bilhões.
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A proposta do Governo trazia um defeito de con-
cepção que poderia gerar problemas na construção de 
uma escola cidadã. Porém, quero parabenizar a Co-
missão Especial, na figura da Deputada Iara Bernardi, 
sua emérita Relatora, que contornou sabiamente o pro-
blema. A PEC do Governo estabelecia que no máximo 
60% do Fundo seriam usados para o pagamento dos 
profissionais de magistério efetivo, o que não garantia 
condições para a implementação de um Piso Nacional 
Salarial. A proposta de consenso na Comissão Espe-
cial prevê um piso de referência nacional.

Nada mais justo. É premissa de um ensino de 
qualidade valorizar os profissionais. Professores mal-
remunerados produzem escola de baixa qualidade. É 
necessária política contínua e duradoura de valoriza-
ção de nossos profissionais em educação. O Brasil 
apresenta uma das menores médias salariais do con-
tinente. Com o Piso Salarial de Referência poderemos 
enfrentar essa mazela. A renovação das carreiras de 
magistério é baixa. Muitos jovens não são mais atraí-
dos pelos salários, principalmente em áreas como Fí-
sica, Química e Matemática, onde a iniciativa privada 
paga melhor. Podemos chegar a um momento em que 
não teremos professores em algumas áreas da rede 
pública de ensino. Por isso, valorizar o profissional é 
providência emergencial. E nesse sentido o FUNDEB 
dá um passo.

Uma boa notícia que acompanha o FUNDEB é a 
possibilidade de contratação de 725 mil professores, 
aumentando as vagas no ensino básico.

O FUNDEB é prioridade nacional, social, do Go-
verno e deve ser desta Casa. Aprová-lo é mister, para 
dar um rumo mais sólido à política educacional bra-
sileira. Sem dúvida, a lógica dos superávits primários 
não produziu proposta melhor, mais avançada, com 
mais recursos. Porém, o FUNDEB é iniciativa signifi-
cativa, aperfeiçoada na Comissão Especial e merece 
ser aprovada.

Vamos votar o FUNDEB e garantir a educação 
de qualidade para todos.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é mais comum no País prestarmos home-
nagens aos homens públicos depois de mortos, mas 
resolvi fazer uma singela homenagem singela a um 
político sergipano que aprendi a admirar. Refiro-me ao 
Sr. Francisco Modesto dos Passos, que hoje completa 
80 anos, carinhosamente conhecido por seus concida-
dãos como Chico Passos, ex-Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, membro destacado 
da política sergipana nos últimos 50 anos. 

Com certeza, hoje, Sergipe e, mais de perto, o 
Município de Ribeirópolis estendem suas homenagens 
a um homem público cuja trajetória de vida, quer na 
iniciativa privada, quer no trato da coisa pública, é 
exemplo de honradez e dignidade.

Oitavo filho do casal José Antonio dos Passos 
e Maria José Passos, nasceu em Ribeirópolis no dia 
19 de janeiro de 1926. Fez seus estudos primários 
no colégio de um professor conhecido como “Senhor 
Mestre”.

Temperamento inquieto, ativo e inconformado 
com uma situação de comodismo, muito jovem co-
meçou a trabalhar na indústria de beneficiamento de 
algodão, mantida desde 1923 por sua família e então 
dirigida pelo irmão mais velho, Josué Passos. Aos 14 
anos decidiu viajar a São Paulo em busca de novos 
horizontes. 

Em 1946, além dessas atividades, torna-se ain-
da caminhoneiro. Nesse mesmo ano, casa-se com D. 
Lourdes Passos. Atendendo convite de um cunhado 
que se encontrava estabelecido em Martinópolis, re-
torna a São Paulo e, como sócio, instala um armazém 
de secos e molhados próximo àquela cidade paulista, 
no local denominado “o 30”, fornecendo suprimentos 
para os produtores rurais da região. 

Em 1951, retorna novamente a Ribeirópolis e 
aceita convite de Josué, seu irmão, para trabalhar na 
indústria de beneficiamento de algodão, onde iniciara 
sua vida de trabalho, adquirindo-a, definitivamente, 
em 1957. 

No ano de 1954, ingressa na vida pública, convo-
cado e com o apoio do irmão Josué Passos, elege-se 
pela primeira vez Deputado Estadual. Em 40 anos de 
vida pública, Chico Passos, como é conhecido pelos 
amigos e pelo povo sergipano, exerceu 8 mandatos 
na Assembléia Legislativa e 2 mandatos como Pre-
feito de sua terra, tendo sido por 2 vezes Presidente 
do Poder Legislativo Estadual, nos anos 1985 e 1986 
e 1988 e1990. 

O destino ali lhe marcava a trajetória de vida, tra-
jetória de enfrentamento vitorioso e de superação de 
obstáculos, de equilibrada ação pública.

Em 1958 foi eleito Prefeito de Ribeirópolis, ocu-
pando novamente esse cargo entre 1970 e 1974. Re-
gistre-se, por digno de menção, que esse Município, 
há mais de 50 anos, tem seus Prefeitos eleitos pela 
sua corrente política e influência eleitoral de seu grupo 
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político, responsável pelo progresso e desenvolvimento 
que aquela comuna conhece.

Encontramo-nos nos caminhos da vida pública 
e nos aproximamos a partir dos anos 80, quando o 
exercício dos cargos de Secretário de Saneamento e 
Recursos Hídricos e Secretário de Obras do Estado 
de Sergipe me proporcionou um contato mais de per-
to com Chico Passos. Posteriormente, o convívio na 
Assembléia Legislativa, onde fomos colegas e compa-
nheiros de bancada, permitiu que consolidássemos um 
relacionamento respeitoso, cordial, amigo e que me tor-
nasse um admirador da personalidade e do seu modo 
de ser. De suas características, destaca-se a fidelidade 
e o compromisso com a palavra empenhada.

Homem forjado na labuta enriquecedora da vida 
do interior, do convívio com as circunstâncias do di-
fícil dia-a-dia em uma comunidade carente e com os 
mais humildes fez sua maior riqueza, a fala mansa, o 
arguto observar, a sabedoria da simplicidade, a firme-
za de caráter.

Amigo leal e presente em todos os momentos, 
conselheiro nos momentos difíceis, decente com os 
adversários, em todos os cargos públicos que exerceu 
e em todas as atividades pessoais que desenvolveu, 
pautou a conduta no caminho da retidão e da seriedade. 
Jamais houve o mínimo registro de um ato desviado 
da dignidade e da probidade.

Esse espírito de aproximar-se de sua gente, com 
certeza, é que lhe fez merecedor da confiança, do ca-
rinho e do respeito de todos os sergipanos.

Pai de família extremado e carinhoso, em D. Lour-
des Passos encontrou a mais perfeita identificação de 
alma gêmea, companheira inseparável e constante em 
todos os dias. Aos filhos Maria José, Antonio, Paulo, 
Lúcia e Luiza, aos 16 netos e 3 bisnetos, seu exemplo 
de homem de bem, sério, permite-lhes o orgulho de 
se saberem seus descendentes.

A orientação segura e permanente, como pai e 
como líder, lhe proporcionou a alegria de ver 2 de seus 
filhos, Paulo e Antonio, e uma nora, Regina, também 
dirigirem os destinos de sua querida Ribeirópolis.

Aliás, seu exemplo frutificou e, ao retirar-se da 
vida pública, transmitiu ao filho Antonio Passos os 
predicados de eficiência, honradez e espírito altruís-
ta que o fizeram líder de mais de uma geração. Tanto 
que este, inspirado no cotidiano e nas lições do pai, 
tem-se mostrado, da mesma forma, um líder nato, dos 
mais representativos de sua geração, ocupando uma 
cadeira na Assembléia Legislativa por mais de um qua-

driênio e exercendo a sua Presidência por mais de 1 
vez, inclusive atualmente, com pulso firme, eficiência 
administrativa e espírito público. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em sin-
gelo registro, eis a homenagem que presto a essa fi-
gura e artífice da história do meu Estado, ao amigo e 
companheiro Deputado Francisco Passos, associan-
do-me aos louvores pelo seu octogésimo aniversário, 
com respeito e admiração.

Rogo a Deus que lhe permita continuar, por muito 
ainda, como ponto de equilíbrio de sua querida famí-
lia e de referência dos seus inúmeros amigos e a ser 
personagem atual deste tempo de construção de um 
mundo melhor e mais justo.

Muito obrigado.
O SR. GIACOBO – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GIACOBO (PL – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas 
declarar que, na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra à Sra. Deputada Maria do Carmo Lara.

O SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT – MG. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, aproveito 
este momento para fazer alguns registros neste meu 
primeiro pronunciamento do ano de 2006. 

Desejo a todos os Deputados, aos funcionários 
e ao povo brasileiro um 2006 cheio de energia e força, 
para que possamos vencer as dificuldades e terminar 
o ano com vitórias e alegrias.

Que neste ano possamos votar a Lei de Sanea-
mento, tão esperada por todos os setores da socieda-
de brasileira, cujo Relator é o Deputado Julio Lopes. 
E que o Presidente Aldo Rebelo, assim que ela seja 
votada na Comissão Especial, coloque-a em votação 
no plenário. 

Parabenizo o Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CONFEA, cuja sede nacional 
encontra-se em Brasília, que elegeu o engenheiro Mar-
cos Túlio, de Minas Gerais, para presidi-lo. Parabenizo 
também o CREA, que elegeu o engenheiro Gilson, de 
Minas Gerais, numa disputa entre 8 engenheiros.

Por que parabenizar essas duas entidades? Por-
que o CONFEA e os CREAs estaduais são parceiros 
constantes da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
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nos debates, nas discussões e nos trabalhos que fize-
mos ao longo do mandato passado e deste mandato. 

Congratulo -me com todos os Parlamentares pe-
las votações realizadas nesse período. Foi importante 
o debate sobre o salário extra, implantado por lei des-
ta Casa, quando eu ainda não estava aqui. O corte 
do salário extra foi uma importante demonstração de 
maturidade dos Deputados. Só nós poderíamos fazer 
isso, uma vez que era para modificar lei anteriormente 
votada na Casa.

Quanto ao recesso, temos de ter tranqüilidade 
para enfrentar o debate com a população brasileira. 
Precisamos esclarecê-la sobre o nosso trabalho, o que 
fazemos em Brasília e em nossos Estados. Este é o 
momento de fazermos essa discussão com a popula-
ção brasileira, que tem a impressão de que o Deputado 
só trabalha aqui em Brasília. No entanto, o Deputado 
trabalha em Brasília e em seu Estado. Creio ser este 
o momento de, com maturidade e tranqüilidade, en-
frentarmos essa discussão e mostrarmos de fato como 
são feitos os nossos trabalhos.

Ressalto também a importância da votação do 
FUNDEB, criado pelo Governo Lula e que vai ampliar 
a abrangência do FUNDEF, que só atende a educação 
fundamental de 1ª a 8ª série. O FUNDEB vai atender 
crianças de zero a 3, a pré-escola, a creche, o 2º grau 
e a alfabetização de jovens e adultos. Trata-se de uma 
lei muito importante para a educação brasileira. Qual-
quer país que queira se desenvolver, tem que pensar 
a educação. 

Sr. Presidente, encerro fazendo um comentário 
sobre o pronunciamento do Deputado Paulo Magalhães. 
Nesta Casa existem vários partidos. Eu sou do Partido 
dos Trabalhadores, e não concordo com as palavras 
de S.Exa., especialmente com os adjetivos utilizados 
contra o Partido dos Trabalhadores. 

O Partido dos Trabalhadores cometeu erros, que 
já foram apurados. As pessoas que os cometeram já 
foram dispensadas. O partido está fazendo uma refle-
xão e vai promover um debate interno.

Sou uma das fundadoras do PT, que conta com 
mais de 800 mil filiados. O PT tem uma história que 
precisa ser respeitada. Ele é formado por seres hu-
manos, por isso, temos de aprender com o processo 
que estamos vivendo. O PT deu grande contribuição à 
sociedade brasileira e à democracia. O PT deu gran-
de contribuição para que pudéssemos sair da ditadu-
ra. Ele tem uma história – não se levando em conta 

os graves erros que cometemos – que não podemos 
jogar no lixo.

Faço um alerta ao Deputado Paulo Magalhães. 
Apesar de o PFL ser um partido do qual divergimos 
ideologicamente – eu sou oposição, somos contrários 
a ele –, não me atreveria a qualificá-lo com os adje-
tivos que o Deputado Paulo Magalhães utilizou para 
se referir ao partido. O PFL é composto de pessoas 
que também erram muito. Basta levantar a história do 
partido para comprovar isso.

Temos de nos respeitar. Não vamos ajudar a 
sociedade brasileira a fazer política se agirmos como 
o Deputado Paulo Magalhães em relação ao Partido 
dos Trabalhadores. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
lembrar a história do PT no Brasil inteiro. Militantes o 
acompanham, conhecem sua história, seu trabalho e 
a riqueza desse partido que hoje governa o Brasil. 

Vamos, portanto, ao que mencionou o Deputado 
Paulo Magalhães acerca do Governo do Presidente 
Lula. Estive viajando por vários lugares. Pude perceber 
a importância do PROUNI. Jovens de vários lugares 
deste País, mais de 100 mil, hoje têm a chance de 
estudar porque existe o PROUNI. Se não fosse ele, 
muitos não poderiam continuar os estudos. 

Temos também o PRONAF, cujo propósito é man-
ter o homem no campo e fazê-lo produzir. Refiro-me 
não apenas aos agricultores familiares, mas aos as-
sentamentos da reforma agrária, ao Programa Bolsa-
Família, à recuperação das estradas. O meu Estado, 
Minas Gerais, é o que possui a maior malha viária do 
País, e lá nós estamos presenciando mudanças efetivas. 
Muitos falam em operação tapa-buraco. Diria, porém, 
que se trata da recuperação das estradas. 

O fato é que podemos fazer as críticas que qui-
sermos – é natural que isso aconteça na democracia 
e na disputa política. Até mesmo para fazer disputa, 
temos de ser pedagógicos, de nos respeitar, de nos 
tratar como partidos políticos diferentes, governos di-
ferentes com projetos diferentes, mas com respeito. 

Agindo assim, daremos o exemplo para que a 
sociedade não reproduza lá fora o que a companhei-
ra Perpétua nos lembrou aqui: “a violência pela morte, 
pelo tiro, na disputa política”.

Muito obrigada. 
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ao saber da convocação extraordinária, nós do 
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PSB ficamos a princípio estarrecidos, mas atendendo 
a ela viemos todos a Brasília.

Fiquei contente com a pauta da convocação, que 
aborda temas relevantes para o País, principalmente 
para os nordestinos. Refiro-me à aprovação ontem da 
PEC que regularizou a situação dos agentes comunitá-
rios de saúde e dos agentes de combate às endemias 
e, sobretudo, à PEC do FUNDEB.

Dezesseis Estados da Federação estão hoje pre-
judicados no que diz respeito aos recursos do FUN-
DEF. Existe grande disparidade entre o valor per capita 
dos Estados do Norte e do Nordeste e o dos Estados 
do Sul e do Sudeste. Essa disparidade será corrigida 
pelo FUNDEB.

O Secretário de Educação Básica do MEC, Sr. 
Francisco das Chagas, competente nordestino, homem 
de fibra e dinâmico, estudando as diferenças regionais, 
constatou a necessidade de, se não igualar, pelo menos 
aproximar o Norte e o Nordeste do Sul e do Sudeste. 
O valor de 4,3 bilhões de reais permitirá ao Nordeste 
incrementar a educação, gerar mais frentes de trabalho 
para seus professores, qualificar melhor seus jovens e 
atender, como aqui disse a Deputada Maria do Carmo 
Lara, desde a infância até a vida do acadêmico.

O FUNDEB vem para corrigir distorções. Para-
benizo o Governo Fernando Henrique Cardoso pela 
instalação do FUNDEF, então uma criação muito im-
portante para o País. O FUNDEB vem aperfeiçoar o 
FUNDEF corrigindo as distorções regionais e possi-
bilitando fazermos o que há de mais importante e glo-
rioso: dar educação aos nossos jovens.

Quem tem condições coloca o filho para estudar 
em boas escolas. Os filhos que não as têm perambulam 
em paus-de-arara, de barco ou a pé para estudar em 
choupanas, escolas precárias, com professores mal 
remunerados, mal qualificados, portanto, incapazes 
de formá-los adequadamente para o futuro.

O FUNDEB corrige essas distorções. Cito um 
exemplo: São Luís do Maranhão apresenta uma defi-
ciência de 22 milhões de reais em relação ao ensino 
fundamental. O FUNDEB vai eliminar essa distorção 
e incrementar recursos tanto para a parte física – im-
portante para o conforto do aluno e dos professores 
– quanto para a parte de qualificação desses profis-
sionais dos ensinos fundamental e médio.

Recentemente obtive importante vitória para o 
Maranhão, o único Estado que não havia recebido o 
dinheiro do Projeto Alvorada. Fui ao Ministro, fui ao se-
cretário nacional do ensino médio e consegui sensibili-

zá-los, mas houve o bloqueio político daqueles que não 
querem o bem do Maranhão. Falei com a Ministra Dilma 
Rousseff, com o Ministro Jaques Wagner, coloquei o 
pé na parede, e eles liberaram no dia 30 de dezembro 
18 milhões de reais, que serão utilizados para construir 
25 escolas de ensino médio do Maranhão com padrão 
e qualidade, a fim de dignificar os estudantes. 

Essas escolas, por si sós, não servirão se não 
dispusermos de professores qualificados, capacitados 
e se o aluno não estiver bem alocado. Para isso pre-
cisamos sensibilizar toda a classe política brasileira, 
principalmente os Parlamentares que vão votar essa 
matéria, para que não deixemos de aprovar a implan-
tação do FUNDEB, em socorro ao Brasil, que carece 
com urgência de ensinar os nossos jovens e prepará-
los para o futuro brilhante que haverá de acontecer, 
conforme estamos observando neste grande País.

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentar, volto à tribuna para também comentar o que 
ouvimos dizer o jornalista Alexandre Garcia no progra-
ma Bom Dia Brasil. Infelizmente, críticas a este Parla-
mento têm sido a tônica dos últimos dias. Entendemos 
que há segundas intenções da Rede Globo ao permitir 
esse tipo de comentário. Ela quer denegrir a imagem 
deste Parlamento. 

Existem pessoas gazeteiras em qualquer profis-
são. Todos neste Parlamento, com raríssimas exceções, 
trabalham muito. 

Com relação à mentira mostrada, infelizmente não 
temos o mesmo espaço no horário nobre para falar ao 
povo brasileiro. Gostaria de dizer aos telespectadores 
que estão assistindo à sessão neste momento que se 
trata de uma mentira. Disse ainda o jornalista que não 
trabalhamos às segundas e às sextas-feiras. Mentira!. 
Quem não trabalha é gente como ele, ou alguns ou-
tros com quem ele convive. Ele não pode generalizar. 
Eu viajo todos os meses – está aqui o Deputado Adão 
Pretto do meu Estado, que viaja da mesma forma, as-
sim como tantos outros – quase 10 mil quilômetros por 
mês, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-
feira. Rodei nos últimos 18 meses 180 mil quilômetros 
pelas estradas do Rio Grande do Sul – essas mesmas 
que a televisão está mostrando. O trabalho do Parla-
mentar não se restringe ao plenário. 

Se eles não têm outros assuntos e dizem que o 
Brasil economizou 100 milhões de reais ao tirar esses 
recursos que os Parlamentares não vão ganhar, desses 
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2 salários extras que temos direito pela convocação 
extraordinária, vou citar alguns temas para que eles 
possam se preocupar: o Brasil pagou de juros nesses 
últimos 3 anos, Deputado Ivan Ranzolin, em torno de 
430 bilhões de reais, porque temos uma das mais altas 
taxas de juros. Por que eles não fazem uma campanha 
contra o lucro que os bancos tiveram em 2005. Segu-
ramente, os bancos brasileiros, nos primeiros 9 meses, 
tiveram um lucro de 19 bilhões de reais. Se checarmos 
os 12 meses do ano de 2005, seguramente, eles vão 
fechar em 25 a 30 bilhões de reais de lucro. Por que 
fazem uma campanha para baixar os juros que esses 
bancos estão ganhando? Isso não ouvimos a Rede 
Globo dizer. E desses 430 bilhões que o Brasil já pa-
gou – e vai pagar, apenas no Governo Lula, em torno 
de 560 bilhões de reais de juros –, para quem é esse 
lucro? Esses são os patrocinadores da Rede Globo 
e seguramente do Sr. Alexandre Garcia e de outros 
mais. É por isso que eles não falam deles, porque são 
os seus patrocinadores. Por que não citam as dívidas 
das empresas – até mesmo as da Rede Globo, que 
seguramente as tem – com INSS e Fundo Garantia? 
Por que não falam da dívida fiscal, que está em torno 
de 600 bilhões de reais? Por que a Rede Globo não 
mostra todos os dias isso, em vez de fazer campanha 
por 30 dias ou mostrar os Parlamentares que estão 
devolvendo 15, 20 ou 30 mil reais? Por que não mostra 
as grandes empresas brasileiras que estão devendo 
esses 600 bilhões de reais? Se pagassem 10 bilhões, 
50, 60 bilhões, estariam ajudando o País.

Por que eles não falam, Deputado Adão Pretto, 
V.Exa., que é agricultor, do prejuízo que os agricultores 
brasileiros tiveram neste ano de 2005 com a estiagem 
e com os baixos preços? Quase 20 bilhões foi a perda 
que os produtores rurais do Brasil tiveram. E sabe com 
quem ficou esse lucro? Com as grandes redes de su-
permercado, que ganharam em cima do arroz. Para o 
produtor o preço baixou 50%, mas para o consumidor 
baixou 20%. Os 30% ficaram com as grandes redes de 
supermercado e com algumas indústrias. Assim ocor-
reu com o trigo, com o milho e com a soja. 

O alimento é caro para o pobre, mas o produtor 
não está recebendo nada. Por que não fazem essa 
campanha contra meia dúzia de redes de supermer-
cado – Pão de Açúcar, Makro, Sonae, Wal-Mart? Por 
quê? Porque eles patrocinam as televisões e os jor-
nais do Brasil.

São 3 temas de que eles poderiam se ocupar para 
ajudar o nosso País, em vez de ficarem espezinhando 

os Parlamentares. Eles não nos podem nivelar a todos, 
como estão fazendo cotidianamente na televisão. 

É um desabafo que estamos fazendo neste mo-
mento. Seguramente, a grande maioria dos Parlamen-
tares, homens e mulheres de bem, gostariam de estar 
falando a mesma coisa. 

Que a imprensa ouça isso e seja responsável 
pelo pior que possa acontecer depois de denegrirem 
a imagem do Congresso Nacional. Por pior que seja, a 
democracia é o melhor regime que podemos ter. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar o 
recebimento de ofício do Sindicato dos Empregados 
em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras 
do Estado de São Paulo, acerca do Projeto de Lei nº 
6.846, que regulamenta a profissão de cabeleireiro e 
está para ser votado.

Recebemos manifestações de apoio de todo o 
País, a começar pelo Estado do Ceará, onde a Sra. 
Herbene Gurgel, Presidenta do sindicato de profis-
sionais do setor tem feito grande trabalho, juntamente 
com o sindicato de São Paulo, para que seja votado 
esse projeto e regulamentada, de uma vez por todas, 
a profissão de cabeleireiro.

Para finalizar, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil e nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. HELENO SILVA (PL – SE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, consta da pauta da convoca-
ção extraordinária do Senado Federal projeto que trata 
do endividamento agrícola dos produtores da região 
abrangida pela ADENE.

Esse projeto, já votado nesta Casa, é de suma 
importância, e esperamos que o Senado Federal con-
siga aprová-lo. Visa a proposta solucionar o maior pro-
blema do Nordeste: o endividamento dos produtores 
agrícolas que contraíram empréstimo junto ao FNE e 
agora estão sem condição de pagar. 

Precisamos resolver esse problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVO JOSÉ – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. IVO JOSÉ (PT – MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que, na 
votação nominal de hoje, votei de acordo com a orien-
tação do meu partido.
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para cumprimentar o Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, e o Presidente Lula pela 
expansão das escolas técnicas no Brasil. Em Minas 
Gerais, 3 Municípios foram contemplados: Timóteo, 
Congonhas e Varginha. É muito importante que o en-
sino técnico seja valorizado, para dar oportunidade às 
famílias de trabalhadores de nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Dan-

do continuidade ao Pequeno Expediente, concedo a 
palavra ao nobre Deputado André Costa, do PDT do 
Estado do Rio de Janeiro. V.Exa. dispõe do tempo de 
5 minutos para seu pronunciamento.

O SR. ANDRÉ COSTA (PDT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, este é o primeiro pronunciamento que faço 
desde a retomada dos trabalhos regulares desta Casa. 
Durante toda a semana fui bom ouvinte, estive atento 
a cada uma das intervenções. Chegou o momento de 
eu dar a minha posição.

Imagino que estejamos vivendo um momento não 
atípico, como foi lembrado há pouco, mas especial da 
nossa vida republicana. É como se a conta nos fosse 
apresentada neste momento. Percebemos que, em 500 
anos de história, as contas não fecham. 

Esta não é a república dos sonhos, o que tam-
bém não é novidade para ninguém. Quiçá seja preci-
so refundar, recriar, reconstruir, reeditar o Manifesto 
Republicano de 1870, mas que não fique apenas nas 
letras, que seja impregnado na vida prática, na cultura 
do nosso povo e de nossas elites governantes.

Este País já se pensou mais estrategicamente. 
A população está tendo oportunidade, já que não te-
mos memória, como é repetido, de observar por uma 
grande cadeia televisiva uma telenovela sobre a vida 
do Presidente Juscelino Kubitschek.

Sem fazer juízo de valor – até porque era um es-
tadista e há quem o ame, quem o odeie, quem goste, 
quem não goste –, certamente foi um dos momentos 
da nossa República em que tivemos planejamento, 
metas – o próprio slogan diz: “50 anos em 5”. E em 
outros momentos também tivemos o mesmo com Ge-
túlio Vargas e João Goulart. 

O fato é que após a redemocratização vivemos 
uma grande mediocridade, Sr. Presidente, uma falta 
de planejamento de longo prazo neste País, o que 
acaba impregnando e influenciando todas as grandes 

instituições que fundam o que são os pilares da nossa 
República e da nossa democracia. 

O Governo neoliberal de Fernando Henrique Car-
doso tinha um programa neoliberal pautado por instân-
cias internacionais, bem o sabemos. Não era a nossa 
agenda, era uma agenda externa. Não era a agenda 
da união dos brasis, do fim da dicotomia de cidadão de 
primeira, de segunda ou de terceira classe, que está 
sendo repetida pelo Governo Lula. Vivemos, portanto, 
uma pauta externa já há algum tempo. E é difícil fazer 
a contrapartida – é muito difícil! –, porque os grandes 
meios de comunicação não nos ajudam muito, não 
são muito sensíveis a esse ponto, não querem tocar 
na ferida. Os meios de comunicação preferem ficar à 
margem, preferem tratar da questão salarial do Depu-
tado, das vantagens e daquilo que está na vitrine, mas 
não vão à questão de fundo. 

E isto vivemos esta semana. O Congresso foi 
pautado pela grande mídia, respondendo a ela e até 
criando uma opinião pública nacional. Não que não 
seja oportuna, que não seja sensata. É! Mas por que 
não ir à questão de fundo? Por que apenas tratar dos 
privilégios em vez de informar e politizar a nossa gen-
te, mostrar que os bons Deputados vivem, sim, do seu 
salário e que os maus talvez não necessitem. Estão 
tão enriquecidos por esquemas de corrupção que não 
necessitam dele. Talvez possam esses Deputados, sim, 
doar seus salários para instituições de caridade e afins. 
Esses poderiam doar. Vivem de seus esquemas! O sé-
rio precisa do seu salário, é um homem público. 

Quem sabe a imprensa possa nos ajudar numa 
campanha, encabeçada talvez pela Mesa. Essa cam-
panha pode ser nas escolas. Vamos politizar, educar, 
mostrar para que serve a política e os políticos, para não 
caírem nesse discurso pequeno no sentido de que são 
pequenas as instituições democráticas e republicanas, 
que diminuem o Poder Legislativo. Para quê?

Os bons Parlamentares – estejam eles na Opo-
sição ou no Governo – são dignos representantes do 
povo e estarão ao seu lado, serão combativos. Alguém 
tem dúvida de que a elite conservadora e neoliberal 
não vai levar a termo seu projeto? Não vão apresentar 
na próxima Legislatura e no próximo governo, seja lá 
de quem seja, de direita ou de esquerda, o plano da 
reforma trabalhista. Interessará ao povo um Legislati-
vo apequenado, incapaz de defender seus interesses 
maiores?



02318 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

A grande mídia poderia, sim, ser aliada dos bons 
políticos, ajudar a esclarecer a que serve a política e 
a que servem os políticos.

Queria falar em especial ao jornalista Alexandre 
Garcia, que já foi lembrado aqui. Digo ao jornalista 
que o meu contracheque é de conhecimento público, 
a minha vida é pública, tanto como funcionário públi-
co, diplomata de carreira, quanto licenciado recebendo 
pela Câmara dos Deputados. Está na Internet. Gosta-
ria que ele mostrasse aos seus espectadores quanto 
ganham por mês os grandes âncoras da televisão. 
São 100 mil, 150 mil, 200 mil reais por mês? Por que 
não mostram? Porque isso é hipocrisia contra os polí-
ticos, ou será que o Sr. Alexandre Garcia não conhece 
os bastidores da política em Brasília? Não conhece 
a podridão que existe, e sabemos que há, como há 
também os homens bons. Ele não sabe diferenciar 
alhos de bugalhos, o joio do trigo? E não venha com 
essa história de que ganha um supersalário porque é 
da área privada. Não. Televisão é concessão pública, 
deve informar. Vamos ensinar para que servem a po-
lítica e os bons políticos neste País. E oxalá a grande 
mídia esteja conosco!

Muito obrigado.
 O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
milhares de trabalhadores das antigas estatais brasilei-
ras conquistaram uma vitória histórica no Governo do 
Presidente Lula. Esses trabalhadores e trabalhadoras 
foram demitidos injustamente durante o processo de 
privatização das estatais, entraram na Justiça e, agora, 
finalmente conseguiram reaver o direito de trabalhar e 
receber salário dignamente. 

Destaco a luta e a garra dos trabalhadores anis-
tiados da Companhia Vale do Rio Doce, especialmente 
os de Itabira, Minas Gerais, que mantiveram intensa 
mobilização desde que foram demitidos ainda no Go-
verno Collor e desprezados no pelos governos que o 
sucederam.

Há pelo menos 6 anos auxilio os trabalhadores 
da ASPREV de Itabira, na busca de uma saída ne-
gociada com o Governo Federal. A luta é nacional e 
envolve outras categorias de várias empresas privati-
zadas. Desde 2003, intensificamos os contados com 
o Executivo Federal e já vislumbrávamos avanços em 
favor dos trabalhadores.

A peleja desses pais e mães de família que en-
frentaram grandes dificuldades ao longo de mais de 10 
anos vem chegando a final feliz graças à mobilização 

dos trabalhadores e à coragem do Governo do Pre-
sidente Lula em assumir a dívida que nenhum outro 
Governo quis para si. A previsão é a de que o Presi-
dente Lula assine a readmissão dos trabalhadores 
anistiados até o final de fevereiro. Sem dúvida, a data 
será um marco histórico de grande valor para esses 
trabalhadores. 

O reconhecimento dos direitos dos trabalhadores 
demitidos das estatais para facilitar o processo de pri-
vatização demonstra o quanto o Governo do Presidente 
Lula se preocupa com os direitos sociais e as condi-
ções de vida da nossa população. O Estado brasileiro 
cometeu grave erro contra a classe trabalhadora, e 
esse erro precisa ser reparado pelo Governo Federal, 
como está sendo feito.

É com satisfação que parabenizo os trabalha-
dores anistiados da Companhia Vale do Rio Doce de 
Itabira e de outras regiões do Brasil. Com certeza, é 
uma oportunidade que tenho de cumprimentar o Pre-
sidente Lula.

Sr . Presidente, faço também breve consideração 
sobre esta primeira semana da convocação extraordi-
nária. A imprensa brasileira – e, em parte, é esse o seu 
papel – divulgou toda e qualquer suspeita que tenha 
relação com pessoas públicas, porém acho que houve 
exagero, e informações equivocadas foram passadas 
à sociedade brasileira, principalmente no que se refere 
ao recesso parlamentar de 90 dias, negligenciando-se 
valores da história brasileira e a realidade dos Parla-
mentos do mundo inteiro. Enfim, foi feita uma crítica 
injusta ao Parlamento brasileiro.

O enquadramento de todos os Parlamentares 
como pessoas que recebem, mas não trabalham não 
é justo. Passou-se à sociedade uma informação equi-
vocada. O recesso parlamentar não é um período de 
férias, mas um momento para fiscalizarmos os traba-
lhos do Governo nos mais distantes rincões deste País. 
A maioria dos Parlamentares viaja pelo Brasil. Duvido 
que qualquer Parlamentar fique um mês de férias em 
qualquer lugar. Isso não existe.

No interior do Estado ou nas grandes metrópoles 
deste País estamos exercendo o trabalho parlamentar, 
que não se resume apenas a vir a Brasília, visitar Mi-
nistérios, fazer leis, acompanhá-las ou fazer denúncias 
da tribuna. Ele se faz também na base, fiscalizando, 
acompanhando, fazendo uma leitura da conjuntura. E 
temos o dever de levar essa leitura da conjuntura à so-
ciedade, nas assembléias, nas plenárias, nas visitas 
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que fazemos. Assim, um recesso de 55 dias, à luz do 
momento histórico, está de bom tamanho. 

Muita informação divulgada pela imprensa mere-
ce parabéns, mas outras não fazem justiça ao trabalho 
parlamentar, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – A Pre-

sidência informa que hoje, excepcionalmente, o Gran-
de Expediente, que deveria ter começado às 15h, foi 
prorrogado para as 16h. Aqueles que não falarem no 
Pequeno Expediente até as 16h, poderão fazê-lo de-
pois do Grande Expediente.

Contamos com a compreensão de todos os Par-
lamentares, mas não poderemos prorrogar para depois 
das 16h o início do Grande Expediente, para o qual há 
6 oradores inscritos: Deputadas Janete Capiberibe e 
Socorro Gomes e Deputados Alberto Fraga, José Li-
nhares, Gastão Vieira e Nazareno Fonteles.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Com a 
palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem 
aprovamos a emenda constitucional que regulamenta 
a situação dos agentes de saúde em nosso País. Acho 
que foi uma das matérias mais importantes aprovadas 
nesta Casa. Ao mesmo tempo, foi dado um tapa com 
luva de pelica em muitos políticos deste País. 

Refiro-me principalmente aos de Curitiba, onde 
moro. Durante muitos anos, a cidade foi administrada 
pelo PFL, e atualmente a administração está a cargo 
do PSDB, com a ajuda do PSB, que agora está tam-
bém com o PSDB. Esses partidos não só pregavam 
que o PT era contra os agentes de saúde, mas também 
deles usavam e abusavam nas campanhas eleitorais. 
Todos os agentes de saúde, com algumas exceções, 
eram cooptados e obrigados a trabalhar para o PFL, 
o PSDB e o PSB. Repito: os agentes eram obrigados. 
Caso não o fizessem, corriam o risco até de serem 
demitidos. Diziam-lhes que o Partido dos Trabalha-
dores era contra eles e que, caso o PT ganhasse as 
eleições, todos seriam demitidos, porque o meu par-
tido tinha posição contrária. Os agentes comunitários 
de saúde eram chantageados e obrigados, aos sá-
bados e domingos e após as 18h, a visitar as casas 
onde faziam o trabalho diário relativo à profissão, em 
prol de campanha eleitoral. Diziam-lhes que, caso o 
PT fosse eleito, eles seriam demitidos, e a população 
não teria mais o médico de família, o agente comuni-
tário de saúde.

Pergunto agora ao PFL e ao PSDB: como ex-
plicar aos agentes comunitários de saúde por que, 
durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso e 
o Governo de Jaime Lerner, em nosso Estado jamais 
foi feita qualquer regulamentação ou se teve qualquer 
preocupação com os salários ou com a qualidade dos 
serviços prestados por esses trabalhadores?

Com a ajuda das bancadas da base de sus-
tentação do Governo, com propostas de redação e 
de emendas de Deputados do PT, foi aprovado pela 
maioria da bancada do PT mecanismo para que os 
agentes profissionais tenham a mínima garantia do 
cumprimento dos seus contratos.

Espero que os agentes comunitários de saúde 
tenham a consciência de que são profissionais de 
saúde, e não cabos eleitorais de Prefeitos, como era o 
caso de Curitiba, e a consciência de que, como servi-
dores públicos, devem servir à população, ao homem 
e à mulher que necessitam de seus serviços. Repito: 
não devem ser cabos eleitorais, no caso de Curitiba, 
do PFL, do PSDB e do PSB. Os agentes devem saber 
que nós, do PT, sempre defendemos a qualificação do 
profissional, a qualidade dos serviços, o salário e a 
vida. Isso é o que queríamos e queremos e para isso 
continuaremos lutando. E a emenda constitucional, 
proposta pelos petistas e aprovada ontem por esta 
Casa, com grande apoio dos demais Parlamentares 
e, principalmente, por iniciativa da base do Governo, 
vai proporcionar essa qualidade. 

Queremos que, nas próximas eleições, ajam de 
acordo com a própria consciência, e não obedecen-
do a ordens de chefetes do serviço público municipal. 
Que tenham consciência do que fazem, porque eles 
também são cidadãos políticos, atuando em prol da 
saúde em nosso País.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de também usar 
o tempo de 5 minutos, como fizeram os outros com-
panheiros, com sua paciência e a colaboração que 
sempre recebo por parte da Mesa. 

A alegria de falar desta tribuna pela primeira vez 
neste ano de 2006 é maior do que foi em 2005. O Acre 
vive um momento de solidariedade entre os países 
vizinhos ao Brasil, como Peru e Bolívia, contribuindo 
com o Governo Lula no maior processo de integração 
já visto na América do Sul. Esta Casa aprovou acor-
dos no sentido de se dispensar o uso de passaportes 
de bolivianos e peruanos. E o mesmo fizeram eles em 
relação aos brasileiros. 
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O Governo do Acre, com apoio do Governo Fe-
deral, construiu uma ponte que liga o centro de minha 
cidade, Brasiléia, ao centro do Departamento de Pando 
da Bolívia. Estamos construindo a Rodovia Transoce-
ânica, em sua maior parte financiada pelo Governo 
brasileiro. No próximo sábado, será inaugurada uma 
das maiores e mais importantes pontes na fronteira do 
Brasil com o Peru, entre as cidades de Assis Brasil e 
Iñapari. Esta Casa deu sua contribuição ao aprovar a 
construção dessa tão importante ponte. 

Quero destacar que essa integração é uma das 
maiores da América do Sul. Vai -nos permitir exportar 
matéria-prima da floresta, a madeira certificada, a car-
ne bovina do Acre, de Rondônia, uma das melhores 
do País, e de outros Estados que tenham interesse 
para a Bolívia e o Peru e, quem sabe, para os países 
andinos. Estamos a 1,2 mil quilômetros do Porto de 
Matarani ou do Porto de Ilo no Peru. 

Quero, Sr. Presidente, fazer um agradecimen-
to ao povo do Acre, ao Governador Jorge Viana e ao 
Presidente Lula, que apostou e acreditou em uma in-
tegração rápida, inteligente, que nos permite também 
ajudar os países mais pobres. O Peru e a Bolívia têm 
demonstrado essa compreensão. 

Sábado, o Presidente Lula vai ao Município de 
Assis Brasil pela terceira vez. Na primeira vez, antes 
de ser eleito Presidente, ele foi em uma caravana de-
nominada Caravana da Cidadania. A segunda, para o 
lançamento da pedra fundamental da Ponte da Inte-
gração. Sábado, vai inaugurar essa ponte. 

Chegamos a esta tribuna para comemorar a inau-
guração dessa obra no nosso Estado, na nossa região, 
pela qual tantos lutamos e na qual aquele povo tanto 
apostou. Essa obra consolidará o crescimento regional 
e proporcionará a uma região pobre, como a Norte, o 
acesso mais fácil aos portos do Oceano Pacífico. 

Há poucos dias, fomos aos Estados de Cusco, 
Puno, Arequipa e conhecemos o Porto de Matarani. 
Vimos o respeito que o povo peruano tem pelo Brasil, 
pelo povo brasileiro, pelo Governador Jorge Viana e 
pelo Presidente Lula, que é incalculável, fruto dessa 
parceria, da vontade que o Governo brasileiro tem em 
consolidar a integração.

Fico muito feliz porque minha região, a do Alto 
Acre, está recebendo investimentos de mais de 100 
milhões de reais para a construção de estradas e a 
instalação de indústrias de piso de madeira, de pre-
servativo, de frigoríficos para abater frango caipira, 
entre outros projetos. 

Sr. Presidente, fui um dos Deputados que contri-
buiu, entre os vários companheiros, para o disciplina-
mento do recesso parlamentar e para a proibição de 
remuneração adicional pela convocação extraordinária 
do Congresso Nacional. Isso não significa a diminuição 
de privilégios ou de direitos, mas, acima de tudo, dá 
um sinal à sociedade e à própria imprensa, que têm 
explorado muito o assunto, de que esta Casa tem ca-
pacidade de melhorar seu funcionamento. 

Convido os companheiros a prestigiar a inaugu-
ração da ponte em Assis Brasil, sábado, a partir das 
10h30min, horário do Acre, projeto que consolida a tão 
sonhada integração. 

O SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação nominal anterior, votei de acordo com a orien-
tação da Liderança do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Feito o 
registro, nobre Deputado Nelson Proença.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Presidente Lula esteve na Paraíba para apresentar 
uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas no 
Nordeste e que favorecerão a população regional. 

Uma delas é a duplicação da BR-101, que muitos 
disseram não seria realizada, mas este Governo a está 
fazendo. As obras começaram em diversos canteiros. 
Se, em alguns locais, ainda não foram iniciadas, é 
porque há uma briga qualquer entre empresas. Mas o 
Governo já disse que, se as empresas não entrarem 
em acordo, entregará ao Exército a responsabilidade 
pela duplicação da BR-101.

Além dos recursos que serão alocados nessa 
duplicação, haverá maior investimento no turismo e 
nos negócios, gerando empregos tanto diretos como 
indiretos. 

Falou ainda o Presidente da conclusão da dupli-
cação da BR-230, no trecho que vai de João Pessoa a 
Campina Grande, obra para a qual os recursos já estão 
empenhados e deverá ser realizada licitação. Fizeram 
apenas uma parte, e o trecho do meio precisa ser con-
cluído para que se complete a duplicação.
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Além disso, o Governo anunciou que vai fazer o 
projeto de integração das bacias hidrográficas, apesar 
de alguns brasileiros egoístas não quererem dividir 
um pouquinho das águas do Rio São Francisco com 
os 12 milhões de nordestinos que podem morrer de 
sede. Esse egoísmo é um pecado gravíssimo, porque 
tirar a vida de alguém não tem perdão. Espero que os 
companheiros se convertam e possam aderir ao pro-
jeto da transposição de águas do São Francisco e à 
integração de bacias, para que haja pelo menos água 
para consumo – a população de vários Municípios não 
tem água sequer para beber. O Governo, porém, vai 
fazer essa integração de bacias, para que milhões de 
nordestinos não morram de sede. Podem morrer de 
outras causas, mas não de sede, porque haverá água 
suficiente até para a criação de animais.

Além do mais, o Governo fará um projeto de 
reforma agrária, porque 2,5 quilômetros ao longo de 
cada canal serão desapropriados para a produção de 
alimentos.

Outro aspecto para o qual o Presidente chamou a 
atenção é relativo ao programa do biodiesel, que tam-
bém vai contribuir para a redenção do Nordeste, região 
que dispõe da maior área para o plantio da mamona, 
matéria-prima do biodiesel. Essa fonte de combustível 
vai diminuir a poluição, fazendo com que o meio am-
biente não seja ainda mais degradado.

O Presidente Lula referiu-se ainda à implantação 
da refinaria em Pernambuco, projeto que trará progres-
so não apenas para aquele Estado, mas para todo o 
Nordeste, com a implantação de siderúrgica no Ceará 
e da Ferrovia Transnordestina.

É preciso ressaltar , Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que este Governo olha para o Nordeste 
sem se esquecer das outras regiões. Prova disso são 
as visitas do Presidente a todo o País. O Governo 
Lula vê o País como um todo e se empenha para que 
haja desenvolvimento em todas as regiões. Dessa 
forma, em breve não haverá mais essa situação em 
que muitos se referem aos “coitadinhos” do Nordeste, 
que tinham condições de viver em uma região mais 
desenvolvida.

O Governo está no caminho certo. Mas a Oposi-
ção, não tendo argumentos para se contrapor, utiliza-se 
de todos os meios para tentar desqualificar a ação dos 
partidos aliados. Espero que todos vejam que discursos 
vazios não mais sensibilizam a população, que, mais 
avançada e consciente, percebe que o Governo está 
fazendo o melhor para o País.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vocação adormecida do nosso Nordeste, 
a cotonicultura deverá ser mais uma alternativa para 
alavancar a economia do semi-árido, da microrregião 
do Pajeú do Estado de Pernambuco. Somam-se na 
microrregião do Sertão do Pajeú pernambucano, em 
torno do Município de Serra Talhada e do Agreste Seten-
trional com Limoeiro como Município-pólo, credenciais 
geográficas, culturais e tecnológicas para produzir a 
chamada “engrenagem produtiva social” da cotonicul-
tura, em bases competitivas nos mercados regional, 
nacional e internacional. 

Vejamos, Sras e Srs. Parlamentares. 
Defensor da caprino-ovinocultura como uma das 

vocações do sertão nordestino, no campo da pecuária, 
há tempos preconizo a revitalização da cotonicultura 
como base de um pólo têxtil para a redefinição e re-
denção econômica do semi-árido nordestino. 

A nova engrenagem produtiva social da cotonicul-
tura – em termos economicamente corretos – já conta 
com os pressupostos de solo e clima propícios ao plan-
tio do algodão. Diga-se a propósito: essas credenciais 
do Sertão do Pajeú mais do Agreste constituem uma 
tradição que perdurou desde o século XIX até mea-
dos do século XX, evidenciando a vocação agrícola e 
o potencial econômico da região. Assim, a localização 
geográfica estratégica (entre Pernambuco e Bahia), as 
novas tecnologias disponíveis para o cultivo do algodão, 
a mão-de-obra qualificada, associadas às demandas 
do mercado somam todos os fatores necessários à 
consecução da nova atividade agrícola. 

Ainda como diferencial positivo, registramos que 
os campos agrícolas do Sertão do Pajeú ficam eqüidis-
tantes dos principais portos e aeroportos do Nordeste, 
inclusive do aeroporto industrial de Petrolina, distante 
aproximadamente 400 quilômetros de Serra Talhada. 
A partir daí, o transporte fluvial, através do Rio São 
Francisco, significa outra vantagem competitiva a ser 
explorada. Os recursos hídricos disponíveis constituem 
um fator de estímulo para a adoção das modernas tec-
nologias de irrigação. A incidência do sol na região é 
benfazeja para o florescimento do algodoeiro sertanejo, 
cujas fibras e fios já foram consideradas de elevada 
qualidade, conforme os padrões internacionais. 

A criação e a expansão de um pólo têxtil em Per-
nambuco, com base no Sertão do Pajeú e no Agreste 
Setentrional, poderão ser viabilizadas com base nos 
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referenciais da geografia das duas regiões, do poten-
cial econômico e da utilização de recursos tecnológicos 
apontados anteriormente. Consolidado o projeto, terá 
condições de atender à demanda do mercado interno 
e de competir no mercado internacional. 

Tecnologias desenvolvidas pela Empresa Per-
nambucana de Pesquisa Agropecuária – entidade com 
70 anos de existência e bons frutos do seu trabalho 
–, pela EMBRAPA e pela Universidade Federal Rural 
de Pernambuco resultaram em avanços nas culturas 
agrícolas no geral e em particular na cotonicultura. 
Algodões coloridos, que dispensam o tingimento arti-
ficial, já brotam do solo nordestino. O outrora temível 
bicudo, predador implacável, já se tornou impotente 
diante das sementes selecionadas germinadas em la-
boratório. Embora sempre carentes de mais recursos, 
essas instituições de pesquisa estão na vanguarda 
no estudo de novas tecnologias e manejos agrícolas 
e agropecuários. 

O algodão sertanejo é detentor da Certificação 
Verde e sua exploração atende aos requisitos da cer-
tificação social de respeito aos ecossistemas, cuja 
aprovação exige conformidade com os padrões inter-
nacionais de qualidade e o Protocolo de Kyoto. 

O desafio é transformar essa perspectiva em re-
alidade. Para tanto, o preconizado pólo têxtil precisa 
ter como ponto de partida a articulação entre parcei-
ros públicos e privados e a formatação de um projeto 
de viabilidade econômica. Agentes financeiros como 
o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste deverão ser 
acionados pelos investidores públicos e privados para 
participar do aporte de recursos, sem paternalismos e 
sem a prática de juros extorsivos. 

Grandes empresas nacionais do setor têxtil são 
parceiras naturais desse empreendimento de grandes 
dimensões e podem contribuir para que haja o reflores-
cimento da cotonicultura no Nordeste brasileiro. 

A existência da Cooperativa do Logradouro, no 
Sertão do Pajeú, constitui o primeiro passo e já desen-
volve articulações para concretizar esse projeto. 

Sras. e Srs. Parlamentares: certamente não será 
ufanismo de nossa parte imaginar que um futuro pólo 
têxtil do Nordeste alcance uma dimensão, competi-
tividade e nível de qualidade em condições de fazer 
frente aos produtos chineses que abarrotam nossas 
alfândegas. 

Para completar o círculo virtuoso dessa atividade 
agrícola, devemos assinalar que esse seria o caminho 
para melhorar as condições socioeconômicas das po-

pulações do Sertão do Pajeú e do Agreste Setentrional, 
regiões que apresentam Índice de Desenvolvimento 
Humano abaixo da média nacional e para as quais 
se torna imperioso o resgate de uma dívida social em 
favor de sua população. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB 

– PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, utilizo esta tribuna para fazer 
um breve relato sobre a missão oficial à República Po-
pular da China, entre os dias 1º e 13 de dezembro do 
ano passado, da qual participei. O convite formulado 
pelo Comitê Financeiro e Econômico da Assembléia 
Popular Nacional à Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio desta Casa incluiu 
encontros na capital Pequim, em Xian (capital da pro-
víncia de Shaanxi) e em Shanghai – importante cen-
tro industrial.

A China é um gigantesco mercado consumidor, 
que será estimulado por aquele governo no curto pra-
zo. Seu PIB cresceu 10% em 2003, 10,1% em 2004 
e 9,8% em 2005. Alcançou a cifra de R$ 2,16 trilhões 
no último ano, tornando-se a quinta maior economia 
do mundo. 

Tivemos a oportunidade, durante a missão, de 
atestar essa pujança econômica do país, que, de fato, 
se consolida cada vez mais como um estratégico e in-
dispensável mercado para o Brasil. 

As diversas nuances das transformações econô-
micas, políticas e sociais da China foram amplamen-
te discutidas por nós e pelas autoridades do governo 
daquele país. Houve audiências no Ministério do Co-
mércio, na Comissão Econômico-Financeira da APN; 
no Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento, do 
Conselho de Estado da China; no Comitê Permanen-
te do Congresso Popular da Província de Shaanxi; no 
Parque Industrial de Alta e Nova Tecnologia; no Museu 
do Planejamento da Cidade de Shanghai; e no Con-
gresso Popular Municipal de Shanghai. Afora isso, fo-
mos convidados a conhecer lugares que contam um 
pouco daquela história e cultura.

Ficou nítido para nós, portanto, após os encon-
tros, visitas e debates, que o planejamento governa-
mental chinês, de fato, incentiva e dá condições ao 
empreendedorismo nacional e internacional. Nesse 
sentido, chamo a atenção para alguns aspectos: o foco 
profissional na atração de investimentos estrangeiros; 
o apoio científico; a remessa de estudantes para dou-
torados no exterior; o investimento maciço no ensino 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02323 

superior; os incentivos fiscais e a baixa carga tributá-
ria; a previsibilidade técnica dos nove integrantes do 
Comitê Permanente do Potiburo – dirigentes máxi-
mos da China –, o que permite ao investidor planejar 
a médio e longo prazos; e os investimentos pesados 
em infra-estrutura. 

Em todos os encontros, reafirmamos o interesse 
do Parlamento brasileiro em colaborar para a maior 
aproximação comercial entre os dois países. Reitera-
mos o interesse de aumentar a participação do Brasil 
naquele mercado. 

A China, como é do conhecimento de V.Exas., já é 
o nosso principal parceiro na Ásia. É também o terceiro 
mercado importador de produtos brasileiros (atrás dos 
EUA e da Argentina). A soja é o nosso principal item 
de exportação (correspondendo a 29,34% da pauta). 
O fato de ser a maior produtora mundial de aço a torna 
uma grande importadora do minério de ferro extraído 
das nossas jazidas. Na direção comercial oposta, outras 
partes para aparelhos transmissores/receptores são os 
bens mais importados por nós (6,97%). No intercâmbio 
comercial, somos superavitários – alcançando a cifra 
de US$1.029.685.680,00 em 2005.

Ficou entendido que a China tem muito interes-
se em aprofundar a sua presença no nosso mercado, 
bem como em importar mais produtos brasileiros. Há 
um interesse especial pelo nosso álcool combustí-
vel. Tanto é que nos foi solicitado que a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
viabilizasse ações, junto ao Governo brasileiro, que 
permitam atender a essa demanda.

Acredito termos aproximado os dois Parlamen-
tos e, conseqüentemente, os dois países, inclusive 
no que diz respeito a solução de alguns entraves. Ex-
pusemos algumas ressalvas no que tange à produ-
ção e comercialização chinesa. Entre elas, os poucos 
cuidados com a política ambiental no processo de 
industrialização, bem como a fraca infra-estrutura em 
saneamento básico. 

Destacamos ainda o nosso ponto de vista acerca 
do comércio bilateral e a preocupação quanto a algumas 
questões estratégicas para as boas relações impostas 
no cenário da globalização, como a necessidade de 
um severo combate, por parte do Governo chinês, à 
produção e venda de produtos piratas. 

A China, por sua vez, sinalizou com uma boa 
notícia: revela-se disposta a se enquadrar às exigên-
cias da OMC e do mercado internacional e a tratar os 
parceiros comerciais dentro dos parâmetros exigidos. 

Reconhecemos, aí, mais um passo importante daquele 
país, que poderá reverter a tendência de protecionismo 
que está sendo verificada nos seus principais parceiros 
– entre eles, os Estados Unidos da América.

A viagem nos revelou, por fim, as duas faces 
daquele extraordinário processo de crescimento: a 
desejada e propalada pujança e a lamentável desi-
gualdade social e geográfica. Apenas para ilustrar, o 
leste, onde se concentram 70% da população, é o mais 
desenvolvido. Sessenta por cento dos chineses ainda 
vivem no campo e têm renda média equivalente a um 
quarto daquela dos residentes nos centros urbanos. 
Sem dúvida, um grande desafio, que assim como no 
Brasil, terá que ser vencido pela China.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Eduar-
do Cadoca, o Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Natan Donadon.

O SR. NATAN DONADON (PMDB – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de início, queremos agradecer ao Governo 
Federal a preocupação de garantir recursos para ime-
diata recuperação de várias estradas federais do País, 
principalmente da BR-174, que liga os Municípios de 
Vilhena, em Rondônia, e Juína, em Mato Grosso.

Temos certeza de que a rodovia se transformará 
no principal elo de ligação da Região Norte do País, já 
que por lá é comercializada a produção agrícola, be-
neficiando mais de 30 Municípios da região. 

Há mais de 20 anos a referida estrada não recebe 
melhorias, o que prejudicou por muitos anos o intercâm-
bio social, cultural e econômico da Região Norte. 

Resumindo, podemos afirmar que as principais 
vítimas da estrada até o momento são na maioria pro-
dutores rurais que escoam a produção agrícola entre 
os Municípios de Vilhena e Juína, considerados pólos 
regionais. Anualmente, a rodovia torna impossível o 
tráfego de veículos e, conseqüentemente, a ligação 
entre os 2 Municípios, impedindo a expansão da fron-
teira agrícola brasileira. 

No total, são 240 quilômetros de estrada entre 
as 2 cidades. Até a divisa, 60 quilômetros pertencem 
ao Estado de Rondônia, e 18 deles estão pavimen-
tados. Os 180 restantes pertencem a Mato Grosso e 
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não têm nenhuma benfeitoria. A situação piora no pe-
ríodo chuvoso, entre os meses de novembro e março, 
quando a rodovia é interditada. Nesse caso, cidadãos 
que precisam da interligação entre as 2 cidades per-
correm 650 quilômetros, saindo de Juína e passando 
pelos Municípios de Brasnorte, Sapezal, Campos de 
Júlio, Comodoro, em Mato Grosso, e, por fim, Vilhena, 
em Rondônia. 

Sr. Presidente e caros colegas Deputados, temos 
certeza de que a rodovia vai beneficiar o homem do 
campo, o produtor rural, a dona de casa, a nossa po-
pulação em geral. Há muito tempo a estrada não rece-
be melhorias, mas agora sabemos que isso é apenas 
questão de semanas, dias e horas.

Quando recuperada, a rodovia levará grandes in-
vestimentos para a região. Empresários do Sul do País 
terão maior interesse de investimentos de capital, o que 
gerará emprego e renda para a população. A intrafega-
bilidade da estrada será assunto do passado.

Sr. Presidente, quero concluir minha fala mais uma 
vez agradecendo ao Governo Federal o atendimento à 
reivindicação da população de Rondônia. Temos plena 
convicção de que a estrada gerará importantes divi-
dendos para o desenvolvimento do País.

Meu muito obrigado.
O SR. ALMIR SÁ (PL – RR. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo hoje esta tribuna para registrar com grande 
alegria a conquista de uma série de benefícios para a 
Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Roraima.

No último dia 13, o Governador Ottomar Pinto 
assinou decretos estendendo aos policiais militares 
e bombeiros o reajuste linear de salários de 7% con-
cedido a todos os servidores estaduais. Na mesma 
oportunidade, assinou decreto criando a gratificação 
de risco de vida, correspondente a 40% do valor do 
soldo, reivindicação antiga que atenderá tanto os po-
liciais militares quanto os bombeiros. O Governador 
também criou a gratificação de interiorização, para 
incentivar os policiais e bombeiros deslocados para 
regiões distantes da Capital e que, até então, não ti-
nham nenhum tipo de benefício.

Para melhorar a qualidade da atuação das Polí-
cias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros, o Gover-
nador Ottomar Pinto também entregou novas viaturas 
e equipamentos e anunciou o início da construção dos 
quartéis generais da PM e do Corpo de Bombeiros, 
que devem ficar prontos ainda este ano, e a realiza-

ção de novo concurso público para corrigir defasagem 
no efetivo.

Policiais militares e bombeiros também foram 
beneficiados com a assinatura de convênios com ban-
cos para a concessão de empréstimo consignado com 
desconto em folha e fornecimento de cartão de crédito 
para os interessados. Por fim, o Governador Ottomar 
Pinto anunciou a desapropriação de uma área urbana 
de 400 hectares onde pretende construir casas popu-
lares que atenderão aos servidores públicos, inclusive 
policiais. 

Ao longo desta Legislatura, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, temos dedicado parcela considerável 
de nossa atuação a tentar corrigir as distorções que 
castigam os policiais militares dos ex-Territórios de Ro-
raima e Amapá, em relação aos mesmos profissionais 
que atuam no Distrito Federal. Temos obtido algumas 
conquistas, mas não poderia deixar de prestigiar tam-
bém aqueles que, através de concurso público, ingres-
saram na carreira de policiais estaduais. 

Faço, portanto, o registro do tratamento dado 
pelo Governo do Estado de Roraima a seus policiais, 
ao mesmo tempo em que peço a atenção dos Minis-
térios da Justiça e do Planejamento para as justas rei-
vindicações dos servidores da União que prestavam 
serviço nas Polícias Militar e Civil dos ex-Territórios 
Federais. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Almir Sá, o 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt. 

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, segundo noticiou a imprensa, o Brasil 
é a oitava nação do mundo na tabela da desigualdade 
social, melhor apenas do que a latino-americana Gua-
temala e as africanas Suazilândia, República Centro-
Africana, Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia. Os 
dados, referentes a 2003, encontram-se no relatório do 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento) sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) de 177 países.

De acordo com o documento, 46,9% da renda 
nacional brasileira concentram-se nas mãos dos 10% 
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mais ricos, enquanto os 10% mais pobres detêm não 
mais do que 0,7% dessa renda. São indicadores avil-
tantes, que nos comprometem como Estado, nos des-
moralizam como governo e nos envergonham como 
povo. Ocupamos, atualmente, um constrangedor 63º 
lugar na classificação do IDH, entre os 177 países 
avaliados.

Nesses últimos anos melhoramos, sim, mas não 
o suficiente para deixarmos de ser uma nação com de-
senvolvimento humano médio, abaixo da Macedônia 
(que ocupa o 59º lugar) e da Malásia (em 61º lugar). 
De 2002 para 2003, a expectativa de vida do brasileiro 
passou de 70,2 anos para 70,5 anos, e a taxa de ma-
trícula escolar avançou de 90% para 91%. Como se 
vê, progressos minúsculos, ganhos medíocres. Pode-
mos fazer muito mais, podemos ser muito mais, pelo 
gigantesco potencial do Brasil e pela impressionante 
capacidade do povo brasileiro.

Enquanto isso, o lucro dos 15 maiores bancos 
brasileiros chegou, no primeiro semestre de 2005, a 
12,6 bilhões de reais, 34% a mais do que os 9,4 bilhões 
de reais ganhos pelo sistema bancário no mesmo perí-
odo de 2004. Ante essa montanha de dinheiro, quase 
não se divisa o rendimento médio real do nosso tra-
balhador, que, no Governo Lula, cresceu insignificante 
1,1%. A diferença é enorme, o contraste é assombro-
so, a distorção é gritante, desafio que todos temos de 
enfrentar e de vencer.

É certo que o mundo inteiro passa por proble-
mas. Atesta o PNUD que, a cada hora, cerca de 1.200 
crianças morrem nos 4 cantos do planeta – a maioria 
de fome, acrescente-se. Para que se avalie a dimen-
são da tragédia, o número de mortos corresponde ao 
da catástrofe que provocariam 3 tsunâmis por mês. A 
desgraça alheia não nos deve, porém, servir de conso-
lo. Assusta pensar que, no século XXI, a desigualdade 
que afronta o Brasil é a semente de estarrecedora in-
justiça social, que condena milhões de homens e de 
mulheres à pobreza, à doença, ao analfabetismo e à 
degradação humana.

Desigualdade que produz injustiça: essa a fórmu-
la contra a qual temos de lutar. Não com programas 
demagógicos e assistencialistas como o Fome Zero, 
manipulados em favor de ambições pessoais, de pro-
jetos políticos e de interesses partidários, mas com 
ações de governo inteligentes, rigorosas e eficazes. 
Não é, lamentamos dizer, o que faz o Presidente Lula, 
perdido em meio à inépcia de uns e à desonestidade 
de outros.

Afirma o PNUD que, se se transferissem 5% da 
renda dos 20% mais ricos do País para os brasileiros 
mais pobres, 26 milhões de pessoas sairiam da linha 
da pobreza, com o que o número dos que se encontram 
nessa faixa cairia de 22% para não mais do que 7% 
da população. Nessa verdadeira revolução que urge 
deflagrar nas políticas públicas, é da maior relevância 
o papel que cabe ao Parlamento, a que chegamos por 
delegação do povo para lutar pelos interesses coletivos 
e pelo bem comum.

Esse o sentimento com que damos um “basta!” à 
corrupção, à decadência ética e à degradação moral. 
Chega de populismo, de demagogia e de incúria! Te-
mos todos a obrigação de transformar em realidade o 
sonho do desenvolvimento econômico, da justiça social 
e da cidadania plena a que tem direito o Brasil!

Muito obrigado. 
O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo comunicar à Casa o falecimento 
de um ilustre goiano: Francisco de Paula Neto, o Ve-
reador Chicão, ocorrido hoje em Bela Vista de Goiás, 
por complicações do diabetes. 

Nosso querido Vereador Chicão, que contava 
apenas 50 anos de idade, nasceu e cresceu naquela 
cidade e estava em seu terceiro mandato. Eleito em 
1996, retornou em 2000 e novamente em 2005. Sempre 
atuou na fiscalização dos interesses do povo, zelan-
do pela transparência e eficácia das ações do Poder 
Executivo e Legislativo locais. Originariamente, era 
agricultor e líder comunitário. 

Deixo aqui o registro do meu sentimento pela 
perda não só do companheiro partidário valoroso, 
mas do amigo de todas as horas. À esposa, aos filhos 
e aos parentes, reitero o meu pesar pelo falecimento 
do marido e do pai exemplares; aos amigos e correli-
gionários e a todo o povo de Bela Vista de Goiás, ex-
presso o lamento pela partida do ilustre filho, que nos 
deixa tão cedo. 

A herança de honestidade e de amor sem limites 
pelos seus e por sua terra nos servirão de estímulo para 
continuar trilhando na jornada do bem. A contribuição 
do Vereador Chicão jamais será esquecida na memória 
do povo goiano, especialmente, do belavistense.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para salientar à 
Casa que amanhã, 20 de janeiro, a Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – SEMA/
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MS e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA firmarão um 
pré-acordo para transferir ao Estado a gestão integral 
dos recursos florestais, incluindo a emissão de ATPFs 
– Autorizações de Transporte para Produtos Florestais, 
documento necessário para transporte de carga de 
carvão dentro e fora do Estado.

Como Deputado, preocupado com o crescente 
desmatamento de espécie nativa do meu Estado, de-
sejo sucesso ao novo procedimento, que, nos últimos 
anos, vinha gerando um choque de incompetências, 
deixando a situação sem definição clara de responsa-
bilidade e permitindo a derruba clandestina de alguns 
maciços florestais, inclusive na região do Pantanal e 
na Serra da Bodoquena, fundamentais para preserva-
ção do ecosistema. 

À revelia dos procedimentos acordados, Mato 
Grosso do Sul começou a emitir autorização de su-
pressão vegetal e aproveitamento de material lenhoso 
há 3 anos. Compete ao IBAMA, até então, a emissão 
das ATPFs, multas por desmate sem autorização, su-
pressão da mata ciliar, entre outras incumbências. Vejo 
isso como o primeiro passo para controle dos recur-
sos florestais. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o 
IBAMA deixou de emitir as ATPFs, causando impasse, 
com a SEMA/MS alegando estar despreparada para 
controlar as derrubadas autorizadas.

Hoje, o Diretor de Gestão de Florestas do IBAMA, 
Antônio Carlos Hummel, fechará um pré-acordo para 
que o Estado passe a fazer o controle integral das flo-
restas e dos produtos florestais. Penso que a respon-
sabilidade de ambos os órgãos deve ser simultânea, 
pois sabemos das facilidades e ingerências políticas 
a que estão mais suscetíveis os órgãos estaduais. Por 
outro lado, acho que vem amadurecendo a mobiliza-
ção das entidades governamentais e ambientalistas 
no tocante a cobrança de responsabilidades sobre 
a SEMA/MS e o próprio IBAMA, principalmente em 
relação às carvoarias ilegais, na maioria das vezes 
acompanhada de trabalho semi-escravo e em condi-
ções subumanas. 

Mato Grosso do Sul não pode mais conviver com 
a exploração ilegal de matas nativas. Ao contrário. Deve 
acelerar a concretização do zoneamento agroecológi-
co, garantindo a reposição de matas nativas e matas 
ciliares, apontando para a formação de corredores, 
pois só assim evitaremos o assoreamento dos rios e 
a contenção da erosão, que já castigam algumas re-
giões do meu Estado. 

Desejo que o acordo firmado seja feito de forma 
responsável e que a legislação ambiental seja posta 
em prática, sem privilégios ou exceções, garantindo a 
fiscalização e ação conjunta com intuito de garantir a 
manutenção das reservas legais e proteção das áreas 
de proteção ambiental.

Muito obrigado pela atenção recebida.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
com pesar o falecimento do Deputado Estadual Edson 
Vargas, do Espírito Santo, pelo PMN, Presidente da 
Comissão de Finanças, vítima de acidente de carro, 
às 14h, na BR-101 Norte, no Distrito de Guaraná, per-
tencente ao Município de Aracruz.

 O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado José Linhares. S.Exa. 
dispõe de até 25 minutos.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
agenda das atividades da Igreja Católica para o ano 
em curso, como acontece todos os anos, recebe relevo 
todo especial o que já ficou consagrado no calendário 
nacional como a Campanha da Fraternidade.

Preocupa-se a Igreja na preparação do Povo de 
Deus para viver com intensidade o período quaresmal, 
intentando reavivar em todos os corações de boa von-
tade os valores da transcendência, vazados no Evan-
gelho, e nos lembrando que a graça de Deus se faz 
mais presente nos chamando à conversão.

A trepidação do mundo contemporâneo nos com-
pele a uma agitação desgastante, que nos leva a perder 
o convívio com o nosso interior e, conseqüentemen-
te, pairamos na superficialidade, transformando-nos 
em seres às vezes medíocres, entregues ao sabor do 
consumo, da aparência, da vaidade fátua e, sem nos 
apercebermos, estamos a esterilizar nossa capacida-
de de refletir, de meditar, de mensurar o transitório do 
permanente.

Estamos vivendo a cultura do vazio, do massacre 
do valor do ser, de sua essência, que desfigura nossa 
racionalidade, reduzindo nossa dignidade, sufocando 
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nossas potencialidades, largando-nos ao sabor das 
ondas de uma mídia que não nos trata com respeito, 
mas intenta nos transformar em meros consumidores 
de um mercado que vende banalidades.

É diante desse cenário que somos acordados 
dessa letargia anestesiante para acolhermos com fé a 
Palavra de Deus que apela: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho”. É um convite à interiorização, a um con-
vívio mais íntimo conosco mesmo, com as verdades 
permanentes, com Jesus Cristo, referência para uma 
vida e conduta humanas.

Ao lado dessa reflexão transcendental, espiritu-
al, a Igreja nos arrasta para a imanência e nos leva a 
olhar um sem-número de pessoas que atravessam o 
nosso caminho e por vezes nem por nós são percebi-
das. São os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, 
os vitimados por lesões físicas ou mentais, vítimas de 
preconceitos, de discriminação, que estão sendo ex-
cluídas social, cultural e economicamente da nossa 
sociedade, por vezes egoística e egolátrica.

A Campanha da Fraternidade de 2006 traz à 
nossa reflexão o tema: Fraternidade e Pessoas com 
Deficiência, e como lema: Levanta-te, vem para o 
meio! –, extraído do Evangelho de São Marcos, capí-
tulo 3, versículo 3. As propostas evangelizadoras e pe-
dagógicas da Campanha da Fraternidade colocam no 
centro de nossa atenção reflexões e questionamentos 
que devem preocupar a sociedade, o Estado e a Igreja, 
buscando interrogar-nos como andam nossas relações 
e atitudes com pessoas com deficiência.

Objetiva conhecer melhor a realidade das pes-
soas com deficiência e refletir sobre sua situação, à 
luz da palavra de Deus e da ética cristã, para suscitar 
maior fraternidade e solidariedade com essas pessoas, 
promovendo sua dignidade e seus direitos.

Para alcançarmos esses objetivos, faz-se neces-
sário denunciar profeticamente ideologias e contra-
valores que marcam uma sociedade hedonística que 
exclui os deficientes; assegurar os direitos individuais 
e sociais dessas pessoas e de suas famílias; superar 
toda forma de preconceito; sensibilizar a consciência 
pessoal e comunitária sobre o problema da deficiên-
cia; promover a autonomia das pessoas com deficiên-
cia; fortalecer suas organizações e movimentos; criar 
meios para sua participação efetiva, como protagonista 
e agente de sua história, na sociedade, na família, na 
Igreja; apoiar e suscitar políticas públicas que visem à 
inclusão, à valorização e à proteção dessas pessoas 
e de seus familiares na escola, no mundo do trabalho, 

na vida eclesial, nas atividades culturais, esportivas, 
de lazer e de convívio social.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Luiza Erun-
dina, que conhece o problema profundamente, não só 
por ser grande assistente social, mas por já ter convi-
vido muito com deficientes.

A Sra. Luiza Erundina – Deputado José Linhares, 
associo-me ao que V.Exa. disse a respeito do papel que 
as campanhas da fraternidade cumprem, sob o ponto 
de vista pedagógico, evangelizador e do compromis-
so real, concreto e histórico da Igreja em relação aos 
setores marginalizados da sociedade brasileira. Apro-
veito a oportunidade para fazer um registro de repúdio 
ao que está ocorrendo na cidade de São Paulo com o 
Padre Júlio Lancelotti. A revista Veja, edição de 11 de 
janeiro, em reportagem da jornalista Camila Antunes, 
faz manifestações caluniosas e preconceituosas contra 
o religioso, em razão do seu compromisso de vida com 
a população de rua, as crianças vítimas de AIDS e os 
pobres da cidade. Manifesto solidariedade ao Padre 
Júlio Lancelotti, vigário da população de rua, e repu-
dio a matéria, a jornalista, a revista. A opção da Igreja 
é pelos pobres. Por isso, ela é perseguida. O Padre 
Júlio foi vítima de preconceito e calúnia por renunciar 
e rejeitar a atitude do atual Prefeito de São Paulo de 
construir rampas com planície áspera para impedir 
que a população de rua ocupe os baixos dos viadutos. 
Aliás, a Prefeita anterior fez escola ao colocar pedras 
pontiagudas nos baixos dos viadutos para expurgar as 
ruas dessa população pobre, que não tem moradia, 
emprego, nem apoio do Governo, de modo a retirá-los 
das ruas de maneira que não seja injusta e perversa, 
como lamentavelmente se faz na cidade de São Paulo 
desde a administração anterior – mais ainda na atual 
administração. A cidade mais rica do País e das mais 
ricas do mundo trata dessa forma os pobres, os mar-
ginalizados. É a perseguição que se faz à Igreja, aos 
sacerdotes, aos missionários que levam condição real 
de vida no compromisso pelos mais pobres. Agradeço 
a V.Exa. a oportunidade a V.Exa. a oportunidade do aparte 
e me somo à sua posição de respeito à importância 
da Campanha da Fraternidade. Ainda, associo-me a 
todos aqueles que estão solidários com o Padre Jú-
lio e repudiam aquela revista, aquela jornalista e sua 
matéria preconceituosa contra o Padre Júlio Lancelotti 
e os pobres de rua da cidade de São Paulo. Solidari-
zo-me com V.Exa. pelas posições que defende não só 
neste Grande Expediente, mas permanentemente na 
sua atuação brilhante nesta Casa.
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O SR. JOSÉ LINHARES – Muito obrigado, no-
bre Deputada Luiza Erundina. Associo-me também a 
este protesto, a esta denúncia que V.Exa. faz. Conhe-
cemos o trabalho do Padre Júlio Lancelotti, que não 
é um trabalho de hoje, é de décadas, um trabalho de 
consagração de via aos mais pobres e excluídos. Mas, 
infelizmente, o Poder Público não tem misericórdia, não 
tem um coração que se vire para a miséria que nos 
ronda. Muito obrigado, nobre Deputada.

Olhando a realidade social que nos cerca, per-
cebemos que já foram dados passos isolados no sen-
tido de se dispensar alguma atenção para o problema 
dos deficientes. No entanto, estamos ainda longe de 
resgatar a imensa dívida que a sociedade e o Estado 
contraíram para com nossos irmãos deficientes.

Quantas vezes assistimos passivamente a gestos 
e atitudes de rejeição, incômodo ou repulsa para com 
essas pessoas que estão a merecer nossa compre-
ensão, apoio e acolhimento.

O grau civilizatório de um povo é mensurado 
pelo desvelo que dispensa aos fracos, aos frágeis, às 
pessoas deficientes.

Percebe-se que ainda persistem os conceitos tri-
bais da eugenia, da eliminação do nascituro, haja vista 
os que protagonizam o aborto, a anencefalia e proce-
dimentos outros que conspiram contra a vida.

Há uma obliteração em certas consciências, que 
não percebem que a deficiência não é só genética, é 
hoje um risco a que todos nós estamos expostos. Quem 
se livrará de um acidente de trânsito, de uma bala 
perdida ou de uma doença sem causa que nos leve à 
paraplegia, à tetraplegia, a uma cadeira de rodas ou, 
muito pior, ao eterno cativeiro de um leito? O glaucoma 
no Brasil atinge entre 2 e 3 milhões de pessoas.

Sabe-se hoje que os avanços da medicina levam-
nos à longevidade, mas quanto mais avançamos em 
anos, mais susceptíveis nos tornamos às deficiências 
– que o diga o nobre Deputado Jorge Alberto: a per-
da da motricidade, as artroses, o Mal de Parkinson, 
Alzheimer e outras vulnerabilidades biológicas, psico-
lógicas e sociais.

A situação concreta das pessoas com deficiência 
no Brasil é um universo ainda desconhecido. Mas há 
ainda muitas famílias que ocultam seus deficientes, 
muita rejeição pelas escolas, pelos clubes, até mesmo 
pela Igreja. Alguns se envergonham, outros se afligem, 
alguns outros se culpam.

É verdade que uma série de experiências vem 
brotando por todos os recantos do País. São profissio-

nais dedicados, famílias conscientes, congregações 
religiosas consagradas, instituições que optaram por 
dedicar-se aos nossos deficientes.

Há, no entanto, muitas restrições ainda persis-
tindo. A noção de deficiência é confundida com a de 
incapacidade. Se não houver código braile nos botões 
de um elevador, como pode um deficiente visual su-
bir sozinho a um determinado andar? Se não houver 
rampas com apoio, como pode alguém de cadeira de 
rodas chegar ao local a que se destina? Isso se chama 
deficiência, e não incapacidade do deficiente. É inca-
pacidade do Estado, da instituição, da sociedade.

Ouço com prazer o aparte do Deputado Jorge 
Alberto.

O Sr. Jorge Alberto – Nobre Deputado José Li-
nhares, primeiro quero parabenizá-lo pelo tema que 
V.Exa. traz nesta tarde, de extrema magnitude e im-
portância. Trata-se de problema que diz respeito não 
só às Campanhas da Fraternidade da Igreja Católica; 
o foco da questão é a condição dos portadores de 
necessidades especiais no Brasil. E V.Exa. traz uma 
preocupação muito justa e correta, no sentido de que 
a sociedade e o Estado cumpram com sua parte e cui-
dem do deficiente, que, como V.Exa. coloca com muita 
propriedade, não é um inválido. Há uma deficiência, 
mas não uma invalidez. Cabe a nós, Parlamentares, 
na condição de representantes da sociedade nes-
ta Casa, exigir isso e trabalharmos para que haja o 
cumprimento das leis, sobretudo cobrando do Estado 
e da sociedade a contrapartida. Portanto, parabéns a 
V.Exa., Deputado José Linhares, que traz um assunto 
importante, de grande abrangência e interesse para a 
sociedade brasileira. Externamos nosso testemunho 
e referendo a V.Exa., Parlamentar que na Comissão 
de Seguridade Social e no plenário desta Casa é um 
dos autênticos defensores desta causa.

O SR. JOSÉ LINHARES – Agradeço a V.Exa. o 
aparte, Deputado Jorge Alberto.

Ouço com prazer o meu grande amigo, o nobre 
Deputado Marcelo Ortiz.

O Sr. Marcelo Ortiz – Nobre Deputado José Li-
nhares, é com grande satisfação que me dirijo e cum-
primento V.Exa. pelo sacerdócio, não só na condição 
de padre, como também de Deputado preocupado 
com as pessoas que têm necessidade de atendimento 
diferenciado. Com muita razão estou aqui para apoiá-
lo em todos os momentos e o tenho quando V.Exa. 
defende as pessoas que necessitam de atendimen-
to pelas Santas Casas de Misericórdia, trabalho que 
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V.Exa. conhece bem. Tenho tido a possibilidade de 
em muito apreender as lições de V.Exa., seguindo-lhe 
passos. Aproveito este momento para dar uma notícia: 
Frei Galvão será o primeiro santo brasileiro. O segun-
do milagre foi reconhecido. Tenho a publicação em 
mãos. Não sei se todas as pessoas sabem, mas Frei 
Galvão é um beato brasileiro nascido na minha cida-
de de Guaratinguetá. A Irmã Célia Cadorin conseguiu 
a canonização da Madre Paulina, que é italiana mas 
foi canonizada porque fez um trabalho muito grande 
aqui no Brasil. Não queríamos deixar de dar essa no-
tícia neste momento para reforçar o que V.Exa. disse 
quanto a termos condições de fazer muita coisa que 
não é milagre – mesmo porque hoje já não temos Frei 
Galvão. Poderemos ter os milagres dele aqui, mas o 
homem com o seu conhecimento e a sua possibilidade 
material pode fazer muito por aqueles que precisam. 
Parabéns a V.Exa. 

O SR. JOSÉ LINHARES – Muito obrigado, nobre 
Deputado. Incorporo ao meu pronunciamento o aparte 
de V.Exa., bem como os apartes da Deputada Luiza 
Erundina e do Deputado Jorge Alberto.

As pessoas com deficiência não constituem um 
grupo homogêneo, e sim uma realidade complexa e 
muito presente em todas as sociedades.

Pediria que atentássemos para o fato de que as 
deficiências mentais, físicas ou sensoriais atingem cer-
ca de 500 milhões de pessoas segundo a Organização 
Mundial de Saúde. Na maioria dos países, pelo menos 
uma em cada dez pessoas tem uma deficiência, e a 
presença dessa deficiência repercute em pelo menos 
25% de toda a população. 

Estima-se que, no mínimo, 350 milhões de pesso-
as com deficiência vivam em zonas que não dispõem 
dos serviços necessários para ajudá-las a superar 
suas limitações. Na América Latina e Caribe, segundo 
dados do Banco Mundial, existem mais de 50 milhões 
de pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% da 
população regional. Apenas 20% a 30% das crianças 
com deficiência estão matriculadas na escola. Faltam 
transporte adequado, professores treinados, equipa-
mentos, mobiliário, material didático adaptados e aces-
so à infra-estrutura de ensino. Cerca de 80% a 90% das 
pessoas com deficiência na América Latina, portanto, 
incluindo o Brasil, e no Caribe estão desempregadas 
ou não fazem parte da força de trabalho.

O Sr. Edinho Bez – Permite-me V.Exa. um apar-
te?

O SR. JOSÉ LINHARES – Com prazer, Exce-
lência.

O Sr. Edinho Bez – Deputado José Linhares, 
prometo ser breve. Inicialmente, quero parabenizá-
lo por seu pronunciamento. Pelo convívio que temos, 
sei que V.Exa. tem uma vocação religiosa e serve de 
exemplo nesta Casa. Como houve menção aqui ao pri-
meiro santo do País, aproveito o raciocínio de V.Exa. 
para manifestar que Santa Catarina tem a primeira 
santa, Madre Paulina. No próximo domingo, às 9h, 
será inaugurada, entre uma série de obras realizadas, 
a primeira basílica, já atualizada e recebendo milha-
res de pessoas. Pelo sentimento e vocação de V.Exa., 
tomo a liberdade de convidá-lo a ir a Santa Catarina, 
no Município de Nova Trento, onde Madre Paulina, a 
primeira santa do Brasil, tem história. Parabéns pelo 
pronunciamento.

O SR. JOSÉ LINHARES – Agradeço a V.Exa., 
Deputado, e vou fazer jus ao convite.

Como dizíamos nós, segundo o IBGE, em 2000, 
havia cerca de 25 milhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência em nosso Brasil. Muitas dessas defi-
ciências podem ser prevenidas, em muitos casos, e 
evitadas com políticas públicas adequadas. 

A história do trabalho que instituições vêm pro-
movendo é não só relevante, mas digna de todos os 
encômios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou co-
lher este ensejo para parabenizar a CNBB por ofere-
cer à reflexão do nosso País um tema tão relevante e 
que nos concita a todos no momento em que tramita 
nesta Casa o Estatuto do Deficiente, sempre preteri-
do. Poderíamos, neste ano em que a Campanha da 
Fraternidade se volta objetivamente para o deficiente, 
comprometer-nos a aprovar, em conjunto, o Estatu-
to. Essa seria a maneira mais eficiente, mais eficaz 
e, como dizia o nobre Deputado Jorge Alberto, mais 
afetiva de marcarmos a nossa determinação em favor 
desses nossos irmãos. 

Eu diria que cada família, que cada um de nós 
tem certamente um deficiente com quem muitas vezes 
até não convive, não leva em consideração, mas que 
deve ser objeto de nossa preocupação.

Suscitaríamos e acordaríamos a nossa consci-
ência, a consciência de representantes deste País, 
para, neste grande fórum nacional, juntarmos as nos-
sas mãos e, em consonância com a grande campa-
nha que será deflagrada na próxima Quarta-Feira de 
Cinzas, entrarmos de corpo e alma na campanha, 
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fazendo desse tema um objeto da nossa reflexão no 
plenário da Casa. 

Muito obrigado a todos os que nos ouviram. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. 

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, antes de mais nada, quero agradecer ao Líder 
Henrique Fontana por ter-me escolhido para falar em 
seu nome e em nome do Partido dos Trabalhadores 
na tarde de hoje.

No ano passado, o Presidente Lula enviou a esta 
Casa proposta de código de ética para a imprensa que 
regulava a relação entre os jornalistas e a sociedade. 
Sou médico, assim como o é o Deputado Jorge Alberto. 
Temos um código de ética profissional, cujo objetivo 
é a defesa da sociedade, e não do médico. Essa é a 
razão de um código de ética. 

Quando o Presidente Lula enviou a esta Casa a 
proposta de código de ética para a prática do jornalis-
mo, a filosofia não era outra senão, como no caso dos 
médicos, proteger a sociedade dos maus jornalistas, 
ou daqueles que agem movidos por má-fé.

Desde o final do ano passado, aumentaram a falta 
de ética na imprensa e o abuso de quem tem o poder. 
E justamente os que mais cometem abusos e os que 
agem de má-fé são os que criticam a criação do códi-
go, infelizmente com o apoio de alguns Parlamentares 
desta Casa. Bons jornalistas não têm o que temer.

Sr. Presidente, vejamos o exemplo de artigo da 
revista IstoÉ da última semana: Itaipu – 2 bilhões de 
dólares “não contabilizados”. O jornalista Luiz Cláudio 
Cunha, autor da matéria, agiu sem se certificar de todos 
os fatos que publicou. E digo isso com a maior tran-
qüilidade, porque assinei todos os pedidos de criação 
de CPI que apareceram durante o Governo Fernando 
Henrique e durante o Governo Lula. Não só não temo 
que se apurem denúncias de corrupção, mas também 
defendo a integridade e a transparência. É com essa 
tranqüilidade que faço aqui a defesa de Itaipu.

O denunciante de Itaipu se diz ex-Diretor Finan-
ceiro da empresa e se chama Laércio Pedroso. Quem 
é Laércio Pedroso? Laércio Pedroso atuou em Itaipu 
como funcionário de 1982 a 1991. Desde 1995 é acusa-
do de prática de crime por várias pessoas e empresas. 
Respondeu e ainda responde a diversos inquéritos das 
Polícias Federal e Civil do Paraná. Já foi condenado 
por estelionato e cumpriu pena, em regime de prisão 

aberta, por estelionato. Teve sua residência e seu es-
critório vasculhados pelas Polícias Federal e Civil do 
Paraná, foi investigado por prática de vários crimes, 
entre eles, novamente, o estelionato. Foi denunciado 
pelo Ministério Público Federal por prática de crime de 
estelionato e provavelmente por causa dessa denúncia 
estará na cadeia nos próximos dias.

O que fazia esse senhor em Itaipu, ele, que diz 
ter sido gerente financeiro da hidrelétrica? Jamais o Sr. 
Laércio Pedroso ocupou qualquer função de gerência 
na empresa. Jamais ocupou cargo de economista em 
Itaipu. Até a sua demissão, em 1982, exerceu apenas 
atividades burocráticas de baixa complexidade. 

Diz o Sr. Laércio Pedroso – e se alia ao seu grito 
o do Deputado Luiz Carlos Hauly – que é necessário 
fiscalizar Itaipu. Ora, a fiscalização da hidrelétrica é 
feita por auditoria interna – pelos auditores-chefes –, 
por auditorias externas contratadas, pelo Conselho de 
Administração de Itaipu, pela ELETROBRÁS, nossa 
estatal, e pela Administração Nacional de Eletricidade 
do Paraguai – ANDE, em obediência às exigências de 
leis norte-americanas como o Sarbanes-Oxley – art. 
404. 

Por que Itaipu é submetida a esse tipo de audi-
toria? Porque é fruto de acordo, de tratado internacio-
nal assinado em 1973 e com vigência de 50 anos. Foi 
ainda fiscalizada nos últimos anos – não estou falando 
da atual gestão – pela Secretaria da Receita Federal e 
pela Secretaria de Previdência Social, pelo Ministério 
Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho e 
pelo Ministério Público Estadual.

Há quem pergunte por que o Tribunal de Contas 
da União não pode fiscalizá-la. Ora, a fiscalização ou 
não das contas de Itaipu pelo Tribunal de Contas da 
União é matéria disciplinada pela Constituição Federal 
brasileira – art. 71, V. O Tribunal de Contas da União já 
deliberou sobre a questão em mais de 1 oportunidade, 
como, por exemplo, na Ordem de Serviço nº 009, de 
15 de fevereiro de 1993, na Decisão nº 279, de 1995, 
plenária, e na Decisão nº 124, de 1997.

Itaipu tem respondido a inúmeros pedidos de 
informação feitos por Parlamentares. O último é de 
autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly e praticamen-
te importou na paralisação da administração de Itaipu 
por cerca de 2 semanas, para que fossem buscados 
todos os documentos solicitados. Todo o material reco-
lhido foi enviado a esta Casa. Se o Deputado analisou 
o que recebeu, sabe que nada há de errado naquela 
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administração. Ou talvez não tenha examinado tudo, 
porque era farta a documentação.

A revista IstoÉ publica cópia de fac-símile como 
se fora documento de Itaipu. Esse fac-símile já foi sub-
metido a laudo pericial, por solicitação do ex-Presidente 
de Itaipu Euclides Scalco, no Governo Fernando Hen-
rique Cardoso. Suspeitou-se da autenticidade do do-
cumento, e o Laudo Pericial nº 43.284, de setembro 
de 1999, confirmou que a assinatura era falsa. Não foi 
o Governo Lula que pediu o laudo. 

Esse cidadão, o Sr. Laércio Pedrosa, vem atu-
ando desde 1994. 

O Sr. Samek, o Sr. Gomide e o Sr. Scalco numa 
entrevista coletiva para a imprensa, disseram que o 
que foi publicado pela IstoÉ é falso – está aqui a foto-
grafia da entrevista dada pelos 3, respectivamente o 
atual Diretor e 2 ex-Diretores de Itaipu.

Um dos grandes empresários chantageados pelo 
Sr. Laércio Pedroso é o Sr. Alexandre Lorenzetti, um 
dos mais respeitados do País. Sua assinatura foi falsifi-
cada por esse delinqüente, o Sr. Laércio Pedroso, que 
falsificou também a procuração e o reconhecimento de 
firma feito pela cartório de Curitiba. É um falsário que 
atua há muitos anos e já é conhecido da Polícia.

Diz o jornalista Luiz Cláudio Cunha, da revista 
IstoÉ: “Nessa mixórdia financeira, Itaipu desenvolveu 
uma contabilidade oficial pela qual paga fornecedores 
e outra, paralela, que multiplica saldos e gera um me-
gacaixa 2 estimado, no ano passado” – 2005, portanto 
– “em US$ 2 bilhões”.

Ora, não existe megacaixa, nem caixa dois. Bas-
taria o jornalista entrar no site de Itaipu para verificar 
que o orçamento total da empresa é de 2 bilhões e 
500 milhões de dólares e que, desse total, 75% são 
para pagamento da dívida e de juros; 14% para paga-
mento de royalties da União, dos Estados e 7% para 
os Municípios, inclusive o DF, que recebe royalties 
porque o Paranoá faz parte da bacia do Rio Paraná; 
e os 11% restantes para investimento e pagamento 
de pessoal.

Ora, como vai haver um caixa de 2 bilhões num 
orçamento de dois bilhões e meio? Que irresponsabi-
lidade é essa ao fazer a matéria?

Concluo dizendo que, anos atrás, D. Pedro Casal-
dáglia disse sobre matéria mentirosa da IstoÉ: “Esta 
revista não é IstoÉ séria. ‘ISTOERA’ séria”. D. Pedro 
já havia cantado lá atrás. “ISTOERA” séria, como ela 
e uma série de outros jornalistas, e muitos deles tra-
balham na revista Veja. Falta prova disso.

Diz o jornalista ainda que Itaipu desde 1991 tinha 
esse caixa dois. Qual é o Governo que permite por 
mais de 10 anos que se crie esse tipo de corrupção 
em megaempresa como essa? 

É tudo mentira. Tenho todos os documentos em 
minhas mãos, e eles estão à disposição desta Casa e 
dos demais colegas Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Jorge Alberto, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o final do ano passado foi marcado 
pela excessiva exposição deste Parlamento à exe-
cração pública. Formou-se um pool de emissoras de 
comunicação, capitaneadas pela Rede Globo, com o 
claro propósito de destruir a imagem do Congresso 
Nacional. De tão bem-sucedida, essa campanha deve 
ter provocado inveja nos melhores publicitários deste 
País, sobretudo nos marqueteiros políticos, como o 
Sr. Duda Mendonça. Não há como negar que os obje-
tivos, por mais sórdidos e obscuros que sejam, foram 
sobejamente alcançados. Nossa imagem está indele-
velmente maculada.

Há claramente em curso, Sras. e Srs. Deputados, 
uma das mais insidiosas campanhas contra este Parla-
mento. Os caros espaços nos meios de comunicação, 
que, devido aos seus altos custos, são contados em 
segundos, passaram a ser sobejamente ocupados por 
longas e dispendiosas matérias que mostravam os cor-
redores e plenários vazios tanto desta Casa, quanto do 
Senado Federal. Mesmo tendo conhecimento de que os 
trabalhos da convocação extraordinária só se iniciariam 
em 16 de janeiro, não houve um dia em que a nossa 
presença não tenha sido cobrada. Até na sexta-feira, 
antevéspera de Natal, esse fato foi explorado. 

Os efeitos dessas pressões foram gradativamen-
te assimilados por muitos colegas que se sentiram 
intimidados e passaram a divulgar a devolução dos 
seus subsídios pela convocação extraordinária ou a 
doação desses valores para instituições. Creio que, 
ao agir dessa forma, cometeram o grave equívoco de 
se dobrar àqueles que por razões obscuras tentam 
manietar este Parlamento. E, pior, parece que ludibria-
ram, e a negociata das negociatas que impetraram foi 
a máxima que poderiam perpetrar à política e contra 
esta instituição.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mui-
tos outros Parlamentares, como este, sem alarde, sem 
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ostentação, já dedicam costumeiramente parte de 
seus ganhos e até mesmo de seu próprio patrimônio, 
a colaborar também com campanhas de solidariedade 
em prol da diminuição das dificuldades e do sofrimento 
alheio. Repito: sem jactância, alardeio ou bazófia.

Recentemente, a Consultora Legislativa desta 
Casa Sra. Kátia de Carvalho publicou estudo sobre 
os recessos parlamentares em outros países. Tomo a 
liberdade de registrar alguns dados do seu brilhante 
trabalho, que nas atuais circunstâncias se constitui em 
excepcional fonte de referência. Sua pesquisa aborda, 
além dos países desenvolvidos, aqueles também em 
desenvolvimento, em especial na América Latina. Em 
países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, Es-
panha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra e México 
as atividades parlamentares, em muitos casos, beira a 
informalidade. No Canadá, por exemplo, a imposição é 
de que o Parlamento se reúna, no mínimo, uma vez a 
cada 12 meses. Nos Estados Unidos, a matéria é dis-
ciplinada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1933, 
que determina apenas que as sessões legislativas 
começariam em 3 de janeiro de cada ano, salvo deli-
beração em contrário do próprio Congresso, por meio 
de lei. Em Portugal, o período normal de reunião da 
Assembléia da República é de 15 de outubro a 15 de 
junho. Na Espanha, o Congresso se reúne em 2 perío-
dos, de setembro a dezembro e de fevereiro a junho.

Na Itália, por exemplo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, as matérias são discutidas na Câmara dos 
Deputados por apenas 3 meses durante o ano e por 2 
meses no Senado. Na América Latina, apenas a Argen-
tina, o Paraguai e o Uruguai chegam a nos ameaçar. 
São países que adotam recesso parlamentar de cer-
ca de 4 meses. Nos demais, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Peru e Uruguai, os períodos de trabalho nos 
Parlamentos não ultrapassam 120 dias por ano.

Nossa imprensa, Sras. e Srs. Deputados, e boa 
parcela de nossa elite pensante voltam suas artilha-
rias contra este Parlamento, ignorando o quanto são 
peculiares as nossas atividades. Sabem bem que as 
leis não são criadas por metro; sabem que já aprova-
mos recentemente matérias de tamanha relevância 
que justificariam meses e meses de trabalho; sabem 
que aqui não funciona uma empresa, que deve ter a 
produtividade auferida numa linha de produção; sabem 
também que recebemos uma delegação popular que 
nos obriga a manter constante intercâmbio com nossas 
bases; sabem ainda que o afastamento dessas bases 
e o isolamento em Brasília nos aliena do convívio po-

pular e sepulta inexoravelmente qualquer carreira po-
lítica que assim proceda; sabem que as votações em 
plenário são, no processo legislativo, o último estágio 
e que, antes, as matérias já foram exaustivamente de-
batidas nas Comissões e na oitiva de todos os grupos 
interessados.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não temos nenhuma razão para nos envergonhar 
perante o que nos é pago. Pelo contrário, quem exerce 
com dignidade e denotado espírito público o múnus 
que lhe é delegado deve ser recompensado por isso, 
sem ter de depender de benesses que sempre são 
concedidas na expectativa de contrapartidas. Não creio 
que haja nesta Casa colegas que vivam com exclusi-
va dedicação ao seu mandato e que estejam vivendo 
nababescamente com o que recebem. É exatamente 
quando não estamos em Brasília que nossa missão 
se torna mais árdua. É quando nos transformamos em 
ouvidores da sociedade, quando a população encon-
tra em nós a última esperança para a solução de seus 
problemas. O desgaste é natural diante das enormes 
carências, e frusta-nos a impossibilidade de atendê-
los. Sentimo-nos muitas vezes prostrados diante das 
dificuldades. 

Tudo isso nos obriga muitas vezes a limitar a ajuda 
que damos aos que nos procuram, sob pena de “vestir 
um santo para desvestir outro”. Temos de necessaria-
mente manter uma estrutura extremamente dispendiosa 
em nossas bases. Os constantes e necessários deslo-
camentos em nossos Estados são dispendiosos e, às 
vezes, nos deixam no vermelho, sem contar o fato de 
que são extremamente extenuantes. Enquanto isso, 
somos taxados de desidiosos, relapsos que “ganham 
sem trabalhar”. O simples fato de não estarmos em 
Brasília não significa necessariamente que estejamos 
no dolce far niente. 

Quantas e quantas vezes exaurimos os deba-
tes sobre matérias de extrema importância e que, se 
fossem aprovadas como desejavam muitos, enormes 
prejuízos trariam para toda a sociedade? Infinitas vezes 
exercemos o nosso poder moderador para impedir os 
excessos do Poder Executivo, que nem sempre tem a 
sensibilidade necessária para ouvir o clamor popular.

O ideal é que convidássemos boa parte da im-
prensa nacional para acompanhar nosso trabalho nos 
Estados. Quem sabe assim haveria por parte dela um 
pouco de condescendência para com nosso trabalho 
e ela passasse a divulgar, como deve ser feito, os nos-
sos vícios e defeitos, mas também as nossas virtudes. 
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Defeitos e virtudes não são monopólios de Deputados 
e Senadores, mas de toda a sociedade. Somos aqui 
um microcosmo de toda a sociedade, com todas as 
suas idiossincrasias e diversidades.

Ocupei este tempo reservado ao meu partido 
para manifestar de forma até veemente minha posição 
quanto a essa campanha que visa difamar de forma 
indelével o Congresso Nacional. E cobro também, na 
qualidade de membro da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, posição mais firme diante desse achaque 
que se faz diariamente contra a imagem do Congresso 
Nacional e da democracia brasileira. Não posso aceitar 
que quem esteja assim produzindo defenda a demo-
cracia. Muito pelo contrário, está trabalhando em de-
sacordo com o que pensa o povo brasileiro. Queremos 
o Congresso Nacional atuante, altivo, altaneiro, traba-
lhando em benefício do povo, porque esse é o objetivo 
daquele que defende a democracia do seu País.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, assumo a tribuna na data de hoje, 
na condição de Presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Indústria Aeronáutica Brasileira, para pro-
testar contra a atitude autoritária do Governo dos Es-
tados Unidos de impedir as relações comerciais entre 
a EMBRAER e o Governo da Venezuela.

Pode parecer absurdo, mas é a pura verdade: o 
Governo do Presidente George W. Bush vetou a ven-
da de aviões da EMBRAER para a Venezuela. Nada 
ficou registrado, nenhum documento, nenhuma pala-
vra oficial. Mas o recado foi claro. A EMBRAER está 
proibida de vender aviões militares para o Presidente 
Hugo Chávez. 

E o pior é que o Governo brasileiro, do nosso 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse por di-
versas vezes ser um dos principais “propagandistas” 
da EMBRAER no exterior, aceitou a ameaça velada 
do Governo norte-americano e não se pronunciou até 
agora favoravelmente à empresa brasileira.

Já estava tudo acertado entre as partes: um 
contrato de 470 milhões de dólares, a ser anunciado 
em fevereiro, segundo o qual o Governo venezuelano 
compraria 12 aviões AMX-T (última geração da família 

Tucano), ao custo de 300 milhões de dólares, e 24 pa-
trulheiros Super Tucano, por 170 milhões de dólares. 

E então o que aconteceu? O Governo do Presi-
dente George W. Bush deixou claro para o Governo 
brasileiro que, caso o Presidente Lula não forçasse 
a EMBRAER a desistir do negócio, o Departamento 
de Defesa obrigaria as empresas norte-americanas a 
interromper o fornecimento de componentes para os 
aviões da EMBRAER, inclusive para os civis. Enfim, 
abateria em pleno vôo a quarta indústria aeronáutica 
do mundo e a maior exportadora do País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a que 
ponto chegamos! Os Estados Unidos não autorizam a 
EMBRAER a fazer aviões para a Venezuela porque a 
EMBRAER utiliza tecnologia americana. Como fica nos-
sa imagem no exterior, Sr. Presidente? A indústria bra-
sileira precisa de permissão dos Estados Unidos?

Não podemos calar-nos neste momento. Esta 
Casa legislativa precisa garantir a livre negociação 
entre a indústria nacional e o mercado mundial. O Mi-
nistro das Relações Exteriores reconhece o embargo. 
O que transforma a questão em um problema nacional, 
longe apenas da relação EMBRAER e Governo da Ve-
nezuela, é uma demonstração clara e inequívoca da 
ingerência do Governo George W. Bush no Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O pior de tudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é que os aviões Super Tucano não são aviões de 
poder ofensivo. Não são aviões de guerra prontos para 
atacar a águia americana. São aviões utilizados para 
treinamento e fiscalização das divisas do território. 

A Frente Parlamentar em Defesa da Industria 
Aeronáutica Brasileira havia iniciado tratativas com o 
Governo venezuelano para consolidação de novo mer-
cado aeroespacial destinado à América Latina. Temos 
informações inclusive de que o Governo da Venezuela 
estaria disposto a criar uma indústria aeronáutica local, 
com aeronaves não militares. Estava sendo negocia-
da a transferência de tecnologia dos aviões Brasília e 
Ipanema (usado em atividades agrícolas). 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Super 
Tucano é reconhecido como a melhor aeronave para 
voar em áreas equatoriais, pois seus computadores 
foram desenvolvidos para suportar calor e umidade 
extremos. A venda para a Venezuela seria a segunda 
grande exportação da EMBRAER na área de defesa. 
O primeiro contrato foi assinado em dezembro e prevê 
a venda de 25 Super Tucanos para a Colômbia, aliada 
incondicional de Bush no continente. Também por isso 
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Chávez colocou a boca no trombone e disse a Lula 
que seria muito ruim o Brasil vender aeronaves para 
a Colômbia e não para a Venezuela. O próprio Presi-
dente da EMBRAER, Maurício Botelho, estava otimis-
ta. Tudo foi por água abaixo com apenas uma ligação 
telefônica, principalmente a esperança da realidade do 
aumento de novas oportunidades de emprego para o 
povo brasileiro.

Esperamos que o Governo brasileiro intervenha 
a favor da negociação ou tente barganhar algo em 
troca, uma vez que a EMBRAER vem lutando para 
entrar no mercado americano de defesa. Além desse 
“abate” sofrido no que se refere à venda para a Vene-
zuela, os Estados Unidos cancelaram licitação que a 
EMBRAER tinha possibilidade real de vencer. Um ne-
gócio que geraria cerca de 1 bilhão de dólares. Esse 
contrato seria um cartão de visitas para a EMBRAER 
entrar definitivamente no mercado de aviões de defesa 
mundial. Ainda podemos dar o troco, Presidente Lula. 
Tenho convicção de que tal medida evoca imediata-
mente a retomada do Programa FX, para compra dos 
novos caças para a FAB.

Com a retomada do Programa FX, teremos a 
transferência de tecnologia para um parceiro. Com mais 
tecnologia própria na área de defesa, a EMBRAER e 
outras empresas como a Avibras, além de outras de 
menor porte, mas de vital importância para prestação 
de serviços ao setor aeroespacial e também para con-
sórcios, como a HTA, poderão ter mais independência 
para escolher seus compradores. 

Ainda há tempo, Presidente Lula. 
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Antes 

de passar a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, 
em nome do Presidente desta Casa, Aldo Rebelo, e 
da Mesa Diretora, gostaria de saudar os visitantes 
que estão nas galerias. São visitantes de vários Esta-
dos do Brasil. Desejamos uma boa estada conosco, 
sejam bem-vindos. Sentimo-nos honrados com sua 
visita e sempre quando quiseram venham visitar-nos 
para acompanhar os trabalhos da Câmara dos Depu-
tados.

Obrigado e tenham todos uma boa-tarde.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PTB. V.Exa. dispõe 
de até 5 minutos.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 

ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. BISMARCK MAIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
grande tristeza e consternação, sentimentos também 
da grande maioria da população cearense, registro o 
falecimento do Dr. Sílvio Leal, grande oftalmologista 
do meu Estado, um baluarte da profissão, conhecido 
por todos.

Registro oficialmente a sua passagem e peço seja 
este pequeno pronunciamento divulgado nos meios de 
comunicação da Casa, levando nosso abraço para a 
família Leal – Cecília, Cristina e Dr. Sílvio Filho – e para 
a família do Sr. Airton Queiroz, genro do falecido.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado João Alfredo, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL. S.Exa. 
disporá de até 3 minutos na tribuna.

Em seguida, concederei a palavra à nobre Depu-
tada Janete Capiberibe, dando seqüência ao Grande 
Expediente.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, também quero somar-me às manifestações 
de condolências do nosso conterrâneo, nobre Deputado 
Bismarck Maia, à família do Sr. Sílvio Leal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po-
deria deixar de dizer que, nesses últimos dias, os de-
bates acerca do pagamento da ajuda de custo pela 
convocação extraordinária e da diminuição do recesso 
parlamentar foram as grandes questões que envolve-
ram o Parlamento e a sociedade. A Casa, em nosso 
entendimento, sensível a essa pressão, finalmente 
resolveu acabar com os 2 salários extras e também 
diminuir o período de recesso, que passou a ser um 
dos menores do mundo.

Entendemos nós, Parlamentares do PSOL, que, 
uma vez aprovada a matéria na Câmara dos Deputados 
e também no Senado Federal, não cabe o pagamen-
to da segunda parcela do subsídio parlamentar pela 
convocação extraordinária, em virtude dos efeitos do 
Decreto Legislativo nº 1.109, aprovado quase por una-
nimidade na Casa – houve apenas 1 voto contrário, se 
não me engano. Ele altera o caput do art. 3º. É muito 
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claro quando veda o pagamento de ajuda de custo na 
sessão legislativa extraordinária. E mais: no art. 2º do 
decreto legislativo prevê-se que a matéria entra em 
vigor na data da sua publicação, revogadas, eviden-
temente, as disposições em contrário.

Vejam: a segunda parcela ainda não foi efetiva-
da. Ainda não houve o pagamento. Portanto, uma vez 
aprovada a matéria na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal e publicada no Diário Oficial da União, 
está em pleno vigor a nova determinação. 

Dessa forma, o Partido Socialismo e Liberdade 
entregou hoje ao Presidente Aldo Rebelo uma repre-
sentação, solicitando a S.Exa. a suspensão do paga-
mento da referida despesa.

Sr. Presidente, fomos além: se o entendimento 
do Presidente da Casa, nobre Deputado Aldo Rebelo 
– nós o respeitamos, embora discordemos dele – for 
em sentido contrário, solicitamos que não seja efetua-
do esse pagamento a nenhum Parlamentar do Partido 
Socialismo e Liberdade, PSOL.

Entendemos – o Deputado Miro Teixeira fez esse 
alerta – que essa questão poderá ensejar uma série de 
medidas no âmbito da própria Justiça, como ações po-
pulares a ações civis públicas. Os Parlamentares terão 
de devolver esses recursos a partir da publicação.

Nós éramos contrários ao pagamento por uma 
avaliação de natureza política e ética, mas, a partir do 
momento em que foi aprovado o decreto legislativo 
pela Casa, a matéria passa a ser legal. Temos esse 
entendimento. 

Faço essa comunicação e saúdo o Ministério Pú-
blico Estadual, na pessoa do Dr. Manoel Lima Soares, 
novo Procurador-Geral de Justiça, que já determinou, 
cumprindo aquilo que disse por ocasião de sua posse, 
que houvesse a demissão dos parentes que estavam 
ocupando cargos comissionados na Procuradoria-Ge-
ral da Justiça de forma ilegal. Cumprimento-o por essa 
atitude, que está em consonância com a resolução do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra à nobre Deputada Janete Capiberibe.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje subo a esta tribuna para falar da PEC nº 
536, de 1997, que trata do FUNDEB, e esclarecer al-
guns pontos para nossa discussão.

Como muitos dos senhores sabem, minha luta 
pela causa da infância vem de longa data, principal-
mente na questão referente à educação infantil. 

Por este motivo, logo que aqui cheguei, em 2003, 
apresentei como meu primeiro projeto a proposta de 
Emenda à Constituição nº 105 que insere novos pa-
rágrafos ao art. 212 para instituir o Fundo Nacional da 
Educação Infantil e Fundos Municipais para atendimen-
to de crianças de até 3 anos. O objetivo desse proje-
to era o garantir recursos para assegurar às crianças 
na primeira infância o atendimento em instituições de 
ensino, em creches.

Acreditamos que o cuidado e a educação da 
criança nos primeiros anos de vida exercem influência 
decisiva sobre toda aprendizagem e desenvolvimento 
posteriores. 

Pois bem. A educação infantil foi incluída na pro-
posta do FUNDEB depois de muita luta da sociedade 
civil organizada e de Pares desta casa. O novo FUN-
DEB tem um alcance muito maior que o atual FUNDEF 
pois engloba os ensinos infantil, fundamental e médio. 
E essa inclusão aumentará o número de alunos, que 
passaria de aproximadamente 30 milhões, no atual 
FUNDEF, para aproximadamente 47 milhões de alunos, 
a partir do 4º ano de vigência do FUNDEF (conforme 
os dados do Censo Escolar de 2004).

Outra diferença entre os fundos é o tempo de 
vigência. Enquanto o do FUNDEF é de 10 anos – fi-
nalizando neste ano de 2006 –, o do FUNDEB é de 
14 anos, a partir do ano seguinte à promulgação da 
Emenda Constitucional de criação do Fundo. Por este 
motivo é urgente a sua discussão e aprovação. Sendo 
promulgada a proposta do FUNDEB, ela poderá entrar 
em vigor a partir do próximo ano.

Sobre as fontes de recursos que compõem o 
FUNDEF temos a contribuição de estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da seguinte forma:

15% do FPE – Fundo de Participação dos Es-
tados

15% do FPM – Fundo de Participação dos Mu-
nicípios

15% ICMS – Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços

15% IPI exp. – Imposto sobre produtos Industria-
lizados, proporcional às exportações

15% da desoneração de Exportações 
Estes valores somariam 31,2 bilhões de reais 

previstos para 2005. A esse montante se somaria a 
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complementação da União: 395 milhões de reais pre-
vistos para 2005.

No caso do FUNDEB, a fonte de recursos seria 
diferente. A contribuição de Estados, Distrito Federal 
e Municípios para os mesmos impostos que hoje com-
põem o FUNDEF – FPE, FPM, ICMS, IPI exp. e a de-
soneração de exportações – será alterada gradativa-
mente, passando dos atuais 15% para:

16,25% no 1º ano
17,50% no 2º ano
18,75% no 3º ano
20% a partir do 4º ano
Os Estados, DF e Municípios contribuirão ainda 

para compor o FUNDEB com seguintes impostos:
ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mor-

tis e Doações
IPVA – Imposto sobre Propriedade Veículos Au-

tomotores
ITR – Quota parte de 50% do Imposto Territorial 

Rural devida aos Municípios, na seguinte proporção:
5% no 1º ano
10% no 2º ano
15% no 3º ano
20% a partir do 4º ano.
Considerando a escala de implantação gradual 

do Fundo, a soma desses recursos de Estados, DF e 
Municípios seria (em valores de 2005): 

34,3 bilhões de reais no 1º ano
37,4 bilhões de reais no 2º ano
40,6 bilhões no 3º ano
43,7 bilhões no 4º ano
A complementação da União FUNDEB (em va-

lores de 2005) seria de:
2 bilhões de reais no 1º ano
2,85 bilhões no 2º ano
3,70 bilhões no 3º ano
4,50 bilhões no 4º ano
10% do montante resultante da contribuição de 

Estados e Municípios, a partir do 5º ano.
Concedo o aparte, com muito prazer, à Deputada 

Luiza Erundina. 
A Sra. Luiza Erundina – Sra. Deputada, sou 

testemunha do seu esforço, do seu empenho no sen-
tido de que o sistema de ensino fundamental no Brasil 
incluísse a educação infantil. Esse tem sido um dos 
eixos do seu mandato. Graças ao empenho de Par-
lamentares como V.Exa., conseguiu-se, na Comissão 
Especial da qual V.Exa. era membro titular pelo Partido 
Socialista Brasileiro, aprovar por unanimidade o rela-

tório da Deputada Iara Bernardi. Esse foi o resultado 
de um esforço não só dos membros que compuseram 
aquela Comissão Especial, mas também de entidades 
nacionais e da militância em prol do ensino básico 
no Brasil. É um extraordinário avanço, porque asse-
gura – por meio de um fundo que conta com aporte 
de recursos de Municípios, Estados, Distrito Federal 
e União – que o ensino básico, da educação infantil, 
até a alfabetização de jovens e adultos, se realize 
num prazo de 14 anos. Não tenham dúvida: isso é 
um enorme avanço! É evidente que ainda faltou uma 
complementação mais substancial da União, que de-
finiu aporte de 4 bilhões e 500 milhões de reais a se-
rem repassados a esse Fundo durante 4 anos. Isso 
ainda é insuficiente, até porque é um percentual fixo, 
enquanto deveria ser proporcional ao crescimento do 
Produto Interno Bruto do País. Mas chegaremos lá. A 
partir do FUNDEF, que não deixa de ter sido uma po-
lítica importante, chegou-se agora a essa proposta, 
que constitui um avanço. Porém, ainda há muito a se 
conquistar, sobretudo do ponto de vista da qualidade. 
O acesso universal apenas não é suficiente. É neces-
sário que, a partir de 1 ano de idade até 18 anos, a 
criança, o adolescente e o jovem tenham assegurado 
o acesso à educação pública gratuita em nosso País. 
E que isso se dê também com qualidade. Nesse sen-
tido acho que também se avançou. O projeto prevê 
um salário básico nacional para que os educadores, 
os profissionais de ensino tenham assegurados um 
salário digno para que possam se dedicar com empe-
nho a essa tarefa fundamental, em qualquer socieda-
de, que é a de formar os jovens e adolescentes para o 
exercício de sua cidadania. Cumprimento V.Exa. pelo 
seu pronunciamento, e mais do que por isso: por sua 
dedicação, nestes 3 anos de seu mandato, à melhoria 
da educação infantil no País. Aproveito para me solida-
rizar com V.Exa. devido às perseguições e injustiças por 
que passou, diante dos processos movidos contra seu 
mandato popular conquistado democraticamente nas 
urnas do Estado do Amapá. Tenho esperança de que 
esta Casa, por meio de sua Corregedoria, sobretudo 
da Mesa Diretora, com os argumentos técnico-jurídicos 
dos seus representantes, reverterá essa decisão, que 
a meu ver é uma enorme injustiça não apenas contra 
V.Exa., como já ocorreu com o Senador João Capi-
beribe, mas principalmente contra o povo do Amapá, 
que a escolheu para representá-lo nesta Casa, assim 
como o Sr. Senador João Capiberibe para representá-
lo no Senado. É lamentável que seu mandato esteja 
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em risco enquanto há tanta corrupção, desvio ético da 
parte de tantos homens públicos. Aliás, alguns Parla-
mentares estão escapando de um julgamento mais 
rigoroso desta Casa. Mas, no caso de V.Exa., quando 
houve a interpretação da legislação, não foram leva-
dos em consideração vários e importantes aspectos. 
Sem dúvida nenhuma, se esta Casa não fizer justiça 
e preservar o mandato de V.Exa., o povo do Amapá, 
a educação, sobretudo a infantil, todos vamos perder 
muito, porque sempre tivemos em V.Exa. uma guerreira 
decidida, uma militante ativa, combativa e competen-
te na defesa de nossas crianças que ainda estão, em 
larga escala, excluídas do acesso ao ensino público 
e gratuito. Cumprimento V.Exa. e me solidarizo com o 
seu empenho, com o seu compromisso de vida com 
a educação e com os direitos humanos e de cidada-
nia neste País.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Muito obriga-
da, Deputada Luiza Erundina, pela solidariedade, pois 
isso me fortalece enquanto mulher política. Também 
agradeço o enriquecimento que V.Exa., com seu apar-
te, traz ao meu pronunciamento de hoje a respeito da 
educação no País. Enfatizo que esses valores citados 
anteriormente estarão beneficiando 47 milhões de jo-
vens e crianças; 17 milhões de brasileiros a mais se-
rão incluídos a partir do FUNDEB – educação infantil 
de 0 a 3 anos e pré-escola, ensino médio e educação 
de jovens e adultos. O FUNDEF contempla apenas 
o Ensino Fundamental, da 1ª à 8ª série, como sabe 
V.Exa. Gostaria que não fosse da forma apresentada, 
pois é uma realidade a ser transformada, quem sabe, 
ao longo de 2 décadas. Gostaríamos de afirmar desta 
tribuna que todas as crianças, jovens e adultos anal-
fabetos seriam desde já incluídos com a criação do 
FUNDEB. O Brasil faz fronteira com a Guiana Fran-
cesa – uma faixa de fronteira cuja extensão é de 650 
quilômetros – exatamente pelo meu Estado do Amapá. 
Lê-se no censo geral daquela colônia francesa que o 
analfabetismo é zero, enquanto que do outro lado do 
Rio Oiapoque os dados são os mais escandalosos e, 
por isso, muito nos envergonham.

Concluo, Sr. Presidente.
O total de recursos, em valores de 2005, seria 

de:
FUNDEF: 1,6 bilhões de reais
FUNDEB: 36,2 bilhões de reais no 1º ano; 40,1 

bilhões de reais no 2º ano; 44,1 bilhões de reais no 3º 
ano; 48 bilhões de reais no 4º ano.

Da utilização dos recursos, temos o mínimo de 
60% para remuneração dos profissionais, tanto no 
caso do FUNDEF como no caso do FUNDEB, en-
quanto o restante dos recursos estão voltados para 
outras despesas de manutenção e desenvolvimento 
da educação.

Volto a enfatizar que esses valores estarão bene-
ficiando 47 milhões de jovens e crianças, 17 milhões 
de brasileiros a mais que serão incluídos a partir do 
FUNDEB; educação infantil de 0 a 3 anos e pré-esco-
la e o ensino médio. O FUNDEF contempla apenas o 
Ensino Fundamental, da 1ª à 8ª série.

Considerando a realidade, o Estado brasileiro 
ainda não conseguiu efetivar esse direito constitucio-
nal e, desta forma, põe em risco a formação intelectual 
e social das crianças brasileiras. Vamos incluir mais 
17 milhões de jovens e tirá-los da situação de risco 
e vulnerabilidade. Garantindo às nossas crianças e 
aos nossos jovens o direito à educação gratuita e de 
qualidade, estaremos construindo uma nova realidade 
para o futuro do Brasil. 

Quando pensamos em valores estamos sempre 
pensando em gastos. Se mudarmos de paradigma e 
começarmos a pensar na educação como investimen-
to, veremos que a educação ainda é o melhor cami-
nho para garantir os direitos e fazer a inserção social 
e profissional dos nossos jovens.

A PEC que cria o FUNDEB necessita ser discu-
tida com muito carinho e muita atenção pois nossas 
crianças e jovens necessitam de educação de qua-
lidade em todas as fases da educação. Esta é uma 
luta incansável não somente minha, mas sobretudo 
de milhões de mulheres, mães e pais, de educado-
res, do conjunto da sociedade brasileira que luta pela 
educação de qualidade. 

Esta Casa, Sr. Presidente, precisa se manter fir-
me nos propósitos de legislar em favor do conjunto da 
sociedade brasileira, para o bem no nosso presente 
e no nosso futuro.

Sr. Presidente, solicito seja feita a divulgação 
deste pronunciamento nos órgãos de comunicação 
desta Casa. 

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PL.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, demais senhoras e senhores aqui pre-
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sentes e os que sintonizam a Rádio ou a TV Câmara, 
a operação tapa-buraco desencadeada pelo Ministé-
rio dos Transportes vai melhorar consideravelmente as 
condições de nossos 26 mil quilômetros de rodovias 
federais. Embora se possa criticar a oportunidade de 
realização das obras, é inquestionável que os reparos 
devem ser feitos com a máxima celeridade.

Sr. Presidente, pesquisas realizadas em todo o 
mundo sobre acidentes de trânsito revelam que esses 
são ocasionados por 3 fatores:

6% por problemas das vias de trânsito;
30% por problemas mecânicos dos automó-

veis;
64% por problemas ocasionados pelo condutor.
Srs. Deputados, apesar de o estado e a sinali-

zação das vias cooperarem para apenas 6% dos aci-
dentes, a situação brasileira é agravada pelas atuais 
condições em que se encontram nossas estradas. 
Daí a importância dos trabalhos de recuperação que 
vêm sendo desenvolvidos por todo o País. Segundo 
especialistas, milhares de vidas serão poupadas com 
esses procedimentos. Isso basta para derrubar qual-
quer argumento em contrário.

Senhoras e senhores, como V.Exas. puderam 
constatar, pelas estatísticas mencionadas há pouco, 
não são as más condições das estradas e a precária 
manutenção dos veículos os vilões dos acidentes de 
trânsito. Somos nós motoristas os principais culpados 
pelas 50 mil vítimas anuais em nossas rodovias.

Leve-se em conta que essas 50 mil vítimas são 
as que morrem no local do acidente; as que morrem 
em casa depois de sair do hospital não entram nes-
sas estatísticas. 

Cometemos esses crimes evitáveis em razão de 
dirigirmos com imprudência, quando trafegamos em 
velocidade inadequada; imperícia, quando nos falta 
experiência ou conhecimento do local em que tran-
sitamos; negligência, quando há falta de atenção ou 
falha de observação.

Soma-se a esses fatores o uso de substâncias 
entorpecentes e o abuso na ingestão de álcool.

Está presente no plenário o Dr. Enéas, um gran-
de cardiologista e, muito mais do que isso, um grande 
professor. 

Pelo menos 5% da população brasileira sofre 
de um mal chamado apnéia do sono, e muitos são 
os acidentes de trabalho e principalmente de trânsito 
causados por esse problema. A insônia também cau-
sa acidentes, uma vez que as pessoas dormem ao 

volante, sem levar em conta ainda a jornada tripla de 
trabalho de alguns motoristas de caminhão. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, felicito o Ministro dos Transpor-
tes, o Exmo. Sr. Alfredo Nascimento, pela oportuna 
reforma das estradas federais. Conclamo, por fim, to-
dos os motoristas brasileiros para redobrarem seus 
cuidados, sobretudo neste período de férias, em que 
nossas vias estão congestionadas.

É claro que ainda precisamos de uma operação 
melhor do que essa de tapa-buracos. É preciso que a 
malha rodoviária brasileira federal e estadual seja de 
fato mais confiável, para que o povo brasileiro possa 
trafegar com maior segurança. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Gastão Vieira, do 
PMDB do Maranhão.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, antes de entrar 
propriamente no assunto que me traz a este Grande 
Expediente, gostaria de que V.Exa. fosse portador de 
uma sugestão à Mesa. Não podemos, evidentemen-
te, impedir que, conforme o Regimento, alguns Depu-
tados façam Comunicações de Liderança, mas que 
pelo menos se alterne a concessão da palavra entre 
um Líder, para uma comunicação, e um orador do 
Grande Expediente.

A espera causa angústia. Quem marcou passa-
gem para as 18h está na maior angústia. Entramos 
no sorteio e temos de esperar sucessivas comunica-
ções que na verdade não expressam exatamente o 
que o Regimento determina para uma Comunicação 
de Liderança.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
iniciamos hoje a discussão do FUNDEB. Foi prudente 
continuarmos a discussão somente na terça-feira da 
semana que vem. Esse Fundo é efetivamente o mais 
importante documento, a mais importante iniciativa go-
vernamental para o setor de educação. E é importante 
porque vamos definir a educação brasileira para os 
próximos 14 anos – portanto, um horizonte de tempo 
extremamente longo, para um País que não faz do pla-
nejamento, da programação o seu instrumento maior 
de administração pública.

Quero aproveitar para iniciar este debate na cer-
teza de que somente uma intensa discussão, sem 
pressa e sem sofreguidão, poderá levar-nos a aprovar 
o melhor texto para o FUNDEB. A proposta da Rela-
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tora – e eu, que trabalhei intensamente na Comissão 
Especial, quero louvar o trabalho da Deputada Iara 
Bernardi, assim como o do Presidente, o Deputado 
Severiano Alves, e de todos os Deputados daquela 
Comissão – foi aprovada por unanimidade, algo que 
não acontece tanto nesta Casa. 

É claro que o FUNDEB tem pontos importan-
tes. Garante mais recursos do Governo Federal para 
a educação básica – cerca de R$ 4 bilhões por ano. 
Integralizados, esses recursos representam quase 4 
vezes mais do que temos hoje. É uma tentativa, que 
espero seja bem sucedida, de assegurar verbas para 
outros níveis de ensino. O FUNDEF só abrangia o 
ensino fundamental; o FUNDEB vai também para a 
educação infantil, para o ensino médio e a educação 
de jovens e adultos. Todas essas áreas de ensino vão 
obter financiamento pelo FUNDEB.

De certa forma, reconhecem-se os avanços do 
FUNDEF, já que o novo fundo tem uma abrangência 
ampliada, mas guarda muitas semelhanças com o 
antigo. E garante mais recursos, numa sinalização do 
Governo Federal de reconhecimento da importância 
dos demais níveis de ensino, da necessidade de mais 
verbas para a educação e de aprimoramento da sua 
qualidade. O próprio nome, FUNDEB, fala de desen-
volvimento da educação. E há vinculação de recursos 
para remuneração do professor, para que se garanta 
o fator mais importante da qualidade.

Costumamos louvar a educação brasileira por 
termos colocado todas nossas crianças nas salas de 
aulas. Obtivemos um resultado fantástico: temos qua-
se 50 milhões de alunos nas diversas escolas, e em 
diversos cursos. Entretanto, a qualidade do ensino é 
absolutamente sofrível, e não enaltece um País com o 
tamanho do nosso. O índice de reprovação na 1ª série 
do ensino fundamental, as reprovações sucessivas, a 
chegada tardia do aluno do ensino básico ao ensino 
médio e a quase absoluta dificuldade de um aluno de 
escola pública freqüentar uma universidade pública 
geram problemas que precisam ser enfrentados com 
coragem, dedicação e acima de tudo suficientes re-
cursos.

O Brasil é um dos últimos países do mundo em 
leitura. E não falamos aqui dos reprovados, mas dos 
aprovados, daqueles que recebem da escola um atesta-
do de que sabem ler, quando não sabem. Comparados 
com os alunos de outros países, os alunos brasileiros 
são motivo de vexame, não para eles próprios, para 
os sucessivos Governos brasileiros, que precisam de 

uma chamada de atenção. Independentemente da for-
mação do Presidente, seja um intelectual, como Fer-
nando Henrique, doutor e professor de universidades 
estrangeiras, seja um trabalhador que não concluiu 
o ensino fundamental, nenhum deles dá à educação 
brasileira a atenção que ela merece.

Pregamos no deserto. Esta Casa até se posiciona, 
mas as coisas acontecem vagarosamente, e mesmo 
quando acontecem não é de forma adequada, não é 
de modo a obtermos resultados no médio prazo. Re-
conhecemos os avanços do Governo Federal na área 
de educação, mas o mais importante foi a contribuição 
dos Deputados Federais com a aprovação do Plano 
Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação para o ano que passou, 2005 – um ano 
tão ruim para esta Casa, de tão pouca produtividade, 
o que nos levou a esta equivocada convocação extra-
ordinária e acima de tudo a uma cobrança excessiva, 
diria até injusta, por parte da TV Globo e outros órgãos 
de imprensa. E foi nesse ano de tão pouca produtivi-
dade que aprovamos também aquele que talvez seja 
o maior instrumento de apoio ao aluno pobre que vem 
de escola pública para estudar numa instituição privada 
e não pode pagar a mensalidade: o PROUNI. 

O PROUNI, aprovado em 2005, chegou a esta 
Casa atrasado. A Comissão Especial, presidida por 
mim, graças ao trabalho do Relator Colombo concluiu 
o relatório sobre o projeto, que aprovamos e trouxe-
mos para o Plenário, que também o aprovou. A pro-
posta seguiu para o Senado e foi aprovada lá. Hoje o 
PROUNI concede bolsas de 50% a 100% para mais 
de 100 mil jovens brasileiros cujas famílias já não sa-
biam mais como pagar a mensalidade de uma facul-
dade privada. 

No nosso Estado, Deputado Wagner Lago, en-
quanto, na Capital, a renda média da população está 
em torno de 3 salários mínimos – R$ 900,00 –, a men-
salidade de um curso de Direito não é menos do que 
R$ 500,00, a de um curso de Medicina não é menos 
do que R$ 2 mil, de um curso de Enfermagem está em 
torno dos R$ 900,00; como uma família poderia manter 
seu filho em uma instituição privada? 

As pesquisas mostram que no Brasil quem tem 
nível superior de ensino consegue um emprego me-
lhor, muito embora a oferta venha diminuindo de ano 
para ano. Quem tem apenas o ensino fundamental ou 
o ensino médio dificilmente consegue no mercado de 
trabalho um posto cujo salário permita manter uma 
vida minimamente tranqüila. O cidadão é obrigado a 
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buscar o nível superior. É uma exigência do mercado. 
É até um sonho familiar. Quem não quer ter um filho 
formado em nível superior? Mas como pagar? 

E por que não se consegue ingressar em uma 
universidade pública? As instituições públicas não se 
expandiam; só recentemente, graças ao Governo Lula, 
houve uma expansão das instituições públicas federais, 
dos CEFETs. Realmente, o Governo tem mérito pelos 
avanços na área educacional. Lamento que não saiba 
vender convenientemente os êxitos que alcançou. O 
que acontece, repito, por que o aluno da escola pú-
blica não consegue chegar a uma instituição pública? 
Porque o ensino que ele recebe é deficiente. Porque 
ele faz em 12 anos o que deveria fazer em 8. Porque 
ele conclui o ensino fundamental depois de 12 anos 
de escola, quando deveria levar 8 anos para concluir. 
Porque ele entra no ensino médio trabalhando de dia 
e estudando à noite. Porque ele chega à escola can-
sado depois de um dia de trabalho para assistir a uma 
aula desinteressante. E assim ele não consegue en-
trar na universidade aos 18, 19 ou 20 anos, mas só 
aos 21, 22, 23, 24 anos. E vai para uma universidade 
privada, em que muitas vezes a qualidade é tão defi-
ciente que ele, embora tenha um título para ostentar, 
não obtém o conhecimento necessário para enfrentar 
em igualdade de condições outros profissionais que 
estão no mercado.

É por isso que saúdo o FUNDEB. Ele é grande 
discussão que vamos ter neste período extraordinário 
nesta Casa, e é preciso que esta Casa defina o cami-
nho que o Governo tem de trilhar para que ele possa 
alcançar os objetivos que todos nós vamos desenhar, 
a partir de terça-feira, na apreciação dessa matéria.

Ouço com prazer o nobre Deputado Wagner 
Lago.

O Sr. Wagner Lago – Deputado Gastão Vieira, 
companheiro de bancada do Maranhão, agradeço a 
V.Exa. o aparte e cumprimento-o pelo trabalho que vem 
realizando nesta Casa. Concordo com a sua visão de 
que tem havido nesses últimos anos uma sucatagem 
do serviço público, bem como a ausência de atuação 
do Estado nas áreas em que a sua presença é fun-
damental, como por exemplo a educação e a saúde. 
Ontem votamos a medida provisória sobre os agentes 
comunitários de saúde. Foi uma votação emblemática, 
levando em conta que sucatearam a saúde pública 
do País, acabaram com o DENERu, com o FUNRU-
RAL, enfim, com os serviços públicos, em nome da 
privatização. Privatizaram o Estado. As universidades 

federais, os CEFETs, os Liceus – nós fomos colegas, 
Deputado Gastão Vieira, no tradicional Liceu maranhen-
se, de que tanto nos orgulhamos –, a escola pública, 
os grupos escolares, tudo isso foi definhando, porque 
havia o propósito, a intenção de afastar o Estado para 
que a “privataria” assumisse a educação, a saúde e 
outras áreas de que o Estado tem o dever de cuidar. 
O Estado, a partir dos anos 90, despojou-se de suas 
funções, delegou suas atribuições. Nós avançamos, 
sim. Como disse V.Exa., a Câmara dos Deputados, 
que hoje tem sido uma espécie de laboratório dessas 
experiências – e nenhum outro Poder teria condições 
de ser investigado como este foi –, continua traba-
lhando, produzindo, seja na educação, seja na saúde, 
para tentar diminuir o fosso, a distância que o modelo 
neoliberal estabeleceu entre o passado e o presente. 
Parabéns a V.Exa. 

O SR. GASTÃO VIEIRA – Agradeço a V.Exa., 
Deputado Wagner Lago, o aparte. 

Como eu estava dizendo, o FUNDEB é um ins-
trumento muito importante. Nosso desafio está claro: 
precisamos melhorar a qualidade do ensino público 
brasileiro. E esse é o maior objetivo do FUNDEB. Ele é 
fácil de se alcançar? Não! É extremamente difícil. Nós 
acumulamos ao longo dos tempos muitos problemas, 
mas precisamos enfrentá-los com muita coragem. 

Eu penso no meu Estado do Maranhão. Fui Se-
cretário de Educação por 3 anos, e tenho a mais ab-
soluta certeza de que meu espírito público não me 
traiu naquela função: fiz tudo aquilo que me pareceu 
necessário e que a sociedade exigia de mim como Se-
cretário. Meu Estado é um dos mais pobres do Brasil, 
é o que mais depende de transferências de recursos 
federais, e será muito beneficiado pelo FUNDEB. Os 
Municípios do Maranhão, que hoje recebem pouco 
mais de R$ 200 milhões do FUNDEF, vão receber R$ 
763 milhões quando da aprovação do FUNDEB, o que 
significa que os recursos à disposição do setor público 
estadual e do setor público municipal serão duplicados, 
para se realizar uma boa política educacional.

Os desafios que aqui citei estão muito claros em 
meu Estado. No Maranhão, como de resto também 
no Piauí e em praticamente todo o Nordeste – talvez 
seja um pouquinho diferente no Ceará, mas não tanto 
quanto a propaganda nos faz acreditar –, um aluno da 
8ª série tem um desempenho equivalente ao de um 
aluno da 4ª série de Brasília. Aqui, as condições foram 
dadas há muito tempo. A rede de professores recebe 
dinheiro do Governo Federal, e os salários são supe-
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riores a R$ 1 mil. A despesa com educação, e repito 
que isso faz uma grande diferença, é completamente 
financiada pelo Governo Federal. O aluno da 4ª série 
de Brasília, pelo menos o que estuda no Plano Piloto, 
sabe mais do que o aluno que conclui a 8ª série na 
maioria dos Estados do Nordeste. E lá o número de 
alunos na 1ª série, alunos de 7 anos que acabam de 
entrar na escola, representa 35% do total de alunos 
das 4 primeiras séries. A média nacional é de 30% e, 
nos outros países, em condições normais, de 25%. O 
que revela esse dado? Reprovação! O aluno entra na 
escola e não passa de ano, e gasta-se cada vez mais 
dinheiro para ele ficar no mesmo lugar. É como enxu-
gar o banheiro com a torneira aberta! Não adianta: ou 
esse aluno aprende, avança no conhecimento, ou ele 
será um peso inflacionário para todo administrador. 
Entram 200 alunos, reprovam-se 120; no ano seguinte 
chegam mais 200; esses 200 alunos que chegam de-
veriam ser exclusivamente o público do primeiro ano, 
mas isso não acontece; acumulam esses 200 com os 
120 que ficaram reprovados, totalizando 320, e essa 
cadeia não tem fim. É tão óbvio isso, é tão claro, é tão 
fácil de enxergar! 

Como vemos, o Governo deveria investir na en-
trada, na base da educação, e não na saída. No Brasil, 
preocupamo-nos excessivamente com o ensino supe-
rior. Não que isso não seja necessário; todos os países 
do mundo preocupam-se com o ensino superior, mas o 
fato é que aqui não viabilizamos com a mesma intensi-
dade o ensino básico, aquele em que a criança entra 
com 7 anos. Esse aluno representa o futuro e tem de 
ser cuidado. Mas só estamos preocupados com aquele 
que, de certa forma, representa um passado já conso-
lidado. Sou, por exemplo, absolutamente favorável aos 
programas de alfabetização de adultos, mas defendo 
que se destine o mesmo montante de recursos para 
a alfabetização das criança, para as creches, para a 
pré-escola. Enfim, é preciso manter um foco, saber 
usar os recursos de forma mais conveniente. 

Eu falava do meu Estado. A política educacional 
que está sendo aplicada lá é completamente equivo-
cada. Dá-se prioridade ao ensino médio, como nos 
demais Estados do Nordeste, quando o grande pro-
blema é ensinar a criança do ensino fundamental a 
aprender e conseguir passar de ano. Vibra-se com a 
quantidade de estudantes. Vibra-se porque temos 300 
mil alunos matriculados no ensino médio. Mas, e daí? 
Eles estão aprendendo? Não! Na maioria das escolas 
do interior do Estado faltam os velhos professores de 

Física, Química, Matemática, Biologia e Desenho. Não 
se planejou a expansão. E tudo que não é planejado 
mas que é expandido acaba dando errado em algum 
momento. E deu errado. O professor de ensino médio, 
no Maranhão, recebia um salário de R$ 800. Esse salá-
rio foi reduzido em 50%. Caiu de R$ 800 para R$ 400. 
Eu nunca havia visto antes, em lugar algum, redução 
salarial. Há dificuldades? Sim, mas desde 2005 o Go-
verno Federal, com o “Fundebinho”, a antecipação do 
FUNDEB que estamos aprovando, vem concedendo 
recursos aos Estados a fim de organizarem a sua rede 
de ensino médio. Em novembro de 2004, Maranhão, 
Piauí, Ceará e outros Estados que estavam passando 
por uma crise muito grande no ensino médio receberam 
R$ 35 milhões Mas o salário não voltou de R$ 400 para 
R$ 800. Manteve-se o salário reduzido. E aplaude-se 
a realização de mais concurso público, como se a pre-
sença de mais professores fosse um indicador de qua-
lidade. Pelo amor de Deus! É um indicador de péssima 
qualidade. Precisa-se de mais professores porque há 
mais alunos reprovados. Se o aluno passasse de ano, 
os atuais professores seriam suficientes.

Devemos construir mais escolas? Sim. Qual é o 
sintoma que indica essa necessidade? Exatamente 
este: existem alunos reprovados que se juntam aos 
novos, e são necessárias novas salas de aula. Na ver-
dade, se o aluno passasse de ano, não haveria essa 
necessidade, porque o fluxo seria contínuo.

Portanto, não podemos politizar a área de educa-
ção. Temos de tratar a área de educação com seriedade, 
e não com argumentos falaciosos. Eu fui Secretário de 
Educação e ouvi figuras ilustres, em programas elei-
torais, dizerem com a cara mais limpa deste mundo 
que durante o Governo Roseana Sarney, do qual fui 
Secretário, não se construiu escola alguma. Não quis 
entrar nesse debate, porque era um debate político. 
Como dizia Machado de Assis, tem gente que sua e 
acha que está fazendo política. Mas fiz um levanta-
mento, nobre Deputado Coriolano Sales, e constatei 
que no período de 1995 a 1998, quando fui Secretário, 
foram construídas 81 escolas, com 377 novas salas de 
aulas. Ficaram no Estado? Não! Foram cedidas para 
os Municípios. Estávamos em 1998, com o FUNDEF, 
e os Municípios não tinham onde colocar os alunos 
para receber a parte que lhes cabia desse fundo. En-
tão construímos e cedemos as escolas aos Municípios. 
Alguém poderá dizer: “Prove que cederam”. Pois estão 
aqui todos os termos de cessão, com data e número 
da publicação no Diário Oficial.
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Sr. Presidente, o Governo atual não construiu 
uma escola. Uma sequer! Se algumas estão sendo 
construídas é com o dinheiro do Projeto Alvorada do 
Governo Federal, que constrói e equipa. O Governo 
do Estado entra apenas com os professores, mas não 
promove ninguém. Quem tem nível superior recebe 
para um salário mais alto, mas nenhuma promoção. 
E ainda dizem que foi o Governo Roseana que não os 
promoveu. Ora, nós promovemos 8 mil professores! 
Tenho os nomes dos promovidos, os Municípios e a 
data da promoção. Se alguém quiser um debate sério 
com relação ao assunto, tenho dados suficientes para 
essa discussão.

Sr . Presidente, louvo o FUNDEF e a expansão 
do ensino superior brasileiro. O eminente Deputado 
Walter Pinheiro incentivou-me muito. Foi o Relator de 
2 projetos de lei para criação de instituições de ensi-
no superior na Bahia. Aprendemos com a do Vale do 
São Francisco, a primeira instituição regional brasilei-
ra, que abrange todo o nosso semi-árido até o Piauí. 
Aquela foi a primeira experiência de juntar instituições 
federais esparsas e colocá-las dentro de uma mesma 
instituição de ensino.

Fui absolutamente contra a criação da institui-
ção do ABC. São Paulo, com seu dinamismo, já tem 
mecanismos próprios para fazer crescer seu ensino 
superior público. Isso não acontece com o Maranhão, 
o Piauí e as Alagoas. O Maranhão tem 1 instituição 
federal, com 4 mil alunos. A maior instituição privada 
no meu Estado, que é muito pobre, tem 17 mil. O Go-
verno Lula precisa ter uma política clara de expansão 
do ensino superior. 

Deputado Walter Pinheiro, antes de concluir, gos-
taria de dizer que o Governo Lula obteve ganhos consi-
deráveis na área da educação. Lamento apenas que não 
saiba vendê-los para a sociedade. Há ganhos absolu-
tamente consideráveis, como o PROUNI, o FUNDEB e 
vários outros. E o FUNDEB tem de ser encarado nesta 
Casa como um instrumento de 14 anos. Portanto, tem 
de sair perfeito, senão vai escravizar-nos por 14 anos 
com uma política de educação equivocada.

Ouço com prazer o nobre Deputado Walter Pi-
nheiro.

O Sr. Walter Pinheiro – Primeiramente, para-
benizo V.Exa. pelo pronunciamento e principalmente 
pela história que tem na área da educação neste País 
e no desempenho do mandato parlamentar, notada-
mente nessa área. V.Exa. é um Deputado plural, tem 
capacidade e boa intervenção em diversos setores, 

mas quero tratá-lo como um mestre da educação 
nesta Casa. Dizendo isso, chamo-lhe a atenção para 
2 pontos que mencionou: o primeiro é o conjunto das 
ações feitas pelo Governo. É interessante o que V.Exa. 
afirma. Vamos encerrar o Governo Lula entregando 
ao País, nestes 4 primeiros anos, algo próximo a 15 
universidades federais, programas como o PROUNI, 
que V.Exa. citou, e o bom debate sobre a retomada 
do ensino profissionalizante no ensino médio. Algo, 
porém, é vital, e V.Exa. tem razão: o Governo tem tra-
balhado mal do ponto de vista da divulgação da sua 
relação com esses setores. O FUNDEB – e V.Exa. foi 
um batalhador por esse instrumento nesta Casa – é 
um dos programas mais importantes que temos. Não 
poderíamos ter demorado tanto para debatê-lo. Vamos 
debatê-lo já! É um ganho, uma enorme vitória que já 
poderia estar sendo saboreada, e não simplesmente 
anunciada, como estamos fazendo hoje. Os profes-
sores, V.Exa. e nós muito batalhamos para definir um 
piso nacional, mas acabamos esbarrando nos proble-
mas e nas disparidades regionais do País. Obtivemos 
uma vitória em 1998, e agora a perdemos aqui, mas 
poderemos reconquistá-la com o FUNDEB. Portanto, 
cumprimento-o pela contribuição dada ao projeto. Foi 
certamente uma grande contribuição que deu ao Go-
verno, e com certeza dará mais ainda. Certamente 
haverá de ajudar-nos a melhorar o projeto, que veio 
para esta Casa com distorções. E ajudará mais ainda, 
na medida em que teremos oportunidade de aprová-
lo, de uma vez por todas, assim como V.Exa. fez com 
os projetos das duas universidades, a do Recôncavo 
Baiano e a do São Francisco. O querido e pobre Piauí 
foi contemplado, bem como o semi-árido baiano. Pa-
rabéns, Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Agradeço a V.Exa., 
Deputado Walter Pinheiro, o aparte.

Já abusando da boa vontade do Presidente, ouço 
com prazer o nobre Deputado Rogério Teófilo.

O Sr. Rogério Teófilo – Deputado Gastão Vieira, 
estava em meu gabinete e fiz questão de vir ao plenário 
parabenizá-lo. O diagnóstico, a maneira como V.Exa. 
traçou o perfil da educação brasileira, a contribuição 
que dá ao Congresso Nacional atuando na Comis-
são de Educação, na Comissão de Ensino Superior, 
na reforma que está existindo hoje, com a criação do 
FUNDEB, e também discutindo com o Ministro, com 
a área econômica, tudo isso demonstra a capacidade 
de educador que V.Exa. tem. Possuir um Deputado do 
quilate de V.Exa. é motivo de orgulho para o Estado 
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do Maranhão, para o Nordeste e para o Brasil. Não 
poderia deixar de trazer aqui a homenagem da Câ-
mara dos Deputados a V.Exa., que fez um verdadeiro 
diagnóstico da situação. Fiz questão de vir do meu 
gabinete para cá para dizer que é de Parlamentares 
como V.Exa. que a educação e a política brasileira 
precisam. Parabéns!

O SR. GASTÃO VIEIRA – Obrigado, Deputado 
Rogério Teófilo. 

Obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Para 

uma Comunicação de Liderança, pelo PSB, concedo 
a palavra ao Deputado Marcondes Gadelha, que dis-
porá de 4 minutos da tribuna.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
afinal chegamos a um termo de equilíbrio e de bom 
senso no que diz respeito à duração do recesso par-
lamentar: 55 cinco dias. É uma solução harmoniosa 
e, o que é mais importante, consensual, pois teve a 
adesão, o apoio e o voto de praticamente a unanimi-
dade desta Casa. 

Podemos encerrar esse espetáculo de autoflage-
lação que vimos proporcionando nos últimos dias à Na-
ção. Na verdade, não precisávamos ser mais realistas 
do que o rei. Não há nenhum país civilizado que tenha 
recesso de 45 dias. O menor recesso é o do Chile – 50 
dias; o maior, é o da Austrália – 190 dias. A maioria dos 
países das democracias estáveis, dos países desen-
volvidos, situa-se num promédio entre 60 e 90 dias. A 
própria tradição brasileira nunca contemplou recesso 
de 45 dias. A Constituinte mais democrática e liberal 
que tivemos, a de 1946, estabeleceu um recesso de 
88 dias. Nada indica que aqueles varões da Repúbli-
ca de 1946 fossem menos afeitos ao trabalho do que 
nós, ou mais descuidosos, ou menos respeitosos no 
trato do dinheiro público. A Constituinte democrática 
de 1934 consagrou o recesso de 6 meses. É evidente 
que ninguém pretende tanto, mas os 55 dias que esta 
Casa encontrou é uma forma de rever toda essa rela-
ção com a sociedade. 

O que está por trás de toda essa questão é uma 
disputa de poder entre a mídia e o Congresso Nacional, 
disputa por efetividade sobre a vida do País, disputa 
típica da Terceira Onda de que nos falava Toffler. Na 
verdade, a mídia se considera uma espécie de demo-
cracia direta. Quando uma cadeia de televisão entra 
em comunicação com 100 milhões de pessoas de uma 

só vez, é como se colocasse eletronicamente na ágo-
ra, como faziam os gregos nos albores da civilização, 
toda a população para participar, ajudar a deliberar e a 
decidir. Enquanto nós, nesta Casa, aos olhos da mídia, 
somos apenas uma reles democracia representativa, 
sem interpretar o verdadeiro sentimento do povo ou 
geralmente distante dele.

Cheguei a ouvir aqui alguém dizer: “Não, a im-
prensa não está impondo-nos nada. É o povo que está 
falando por meio da imprensa”. Eu digo: “Me engana que 
eu gosto”. A mídia é uma ideologia. Ela não é neutra, 
não é alheia, não é infensa, não é refratária a questões 
de poder. A mídia encarna efetivamente uma ideologia 
de poder ilimitada, porque não está sujeita aos freios 
e contrapesos que o constitucionalismo impõe aos 
outros Poderes. Essa é a dura realidade. 

Essa diferença de 45 dias para 55 dias, míseros 
10 dias, tem importância crucial para nós. Foi um ins-
tante de altivez desta Casa. Foi um momento de irre-
signabilidade contra as pressões da imprensa e deve 
ser ressaltado, deve ser elemento simbólico a ser to-
mado como referência daqui por diante. Se a Câmara 
não tem autonomia e soberania para sequer reger seu 
período de funcionamento, com toda a certeza vai fa-
lecer-lhe autoridade quando tiver de deliberar sobre 
coisas mais importantes e de efeito mais significativo 
para a vida do País.

Sr. Presidente, esta Casa é uma ilha cercada de 
interesses por todos os lados. No momento em que 
se rebelasse contra imposições de fora, com toda a 
certeza sofreria um tipo de agressão ainda maior do 
que a vivida nos últimos dias. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a tolerância. 
Reafirmo mais uma vez que a Câmara tem legitimidade 
para falar em nome do povo brasileiro, sim. Esta Casa 
é quem fala em nome do povo, porque dele recebeu 
esse poder, que é reconquistado a cada 4 anos e não 
é transmitido por herança. Ele é fruto tão-somente da 
urna democrática.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, co-
munico que há poucas horas faleceu no Espírito Santo 
o Deputado Edson Vargas, vítima de um acidente. Infe-
lizmente o Deputado, na direção do seu carro, colidiu 
com um caminhão e teve morte instantânea.
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O Deputado Edson Vargas era um jovem líder 
político que trabalhava com dedicação para a área 
social e era respeitado pela opinião pública.

Em nome da bancada do Espírito Santo, dos meus 
correligionários e da população do Espírito Santo, ex-
presso nossos sentimentos de pesar pela perda tão 
sentida desse jovem político, que com certeza tinha 
muito a contribuir para o nosso Estado e para o País. 
Lamentamos profundamente. 

Peço que fique registrado nos Anais desta Casa 
o quanto lamentamos a morte do Deputado Edson 
Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – A Mesa 
registra o fato mencionado pela Deputada Rose de 
Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Socorro Gomes, do PCdoB 
do Pará. S.Exa. disporá de até 25 minutos.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB – PA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que me anima a vir a esta tribuna é um 
sentimento de perplexidade.

Em 1996 – já se vão 10 anos –, período do Pro-
grama Nacional de Desestatização do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, a Câmara dos Deputados, 
compreendendo a gravidade desse programa e ante-
vendo as conseqüências que dele poderiam advir, par-
ticularmente no que se refere à venda da Companhia 
Vale do Rio Doce, criou uma comissão externa para 
acompanhar todo o processo.

Essa Comissão era integrada por Deputados dos 
diversos partidos. Cito, entre eles, os Deputados Tuga 
Angerami, pelo PSDB; Miro Teixeira, pelo PDT, coorde-
nador da Comissão; Socorro Gomes, pelo PCdoB; João 
Fassarela, pelo PT; e Asdrubal Bentes, pelo PMDB. A 
Comissão também contava com a representação do 
PFL e do PP. O seu objetivo era acompanhar todo o 
processo de desestatização. Aliás, por determinação 
constitucional, ela tinha acesso a todas as informa-
ções, inclusive à chamada sala de informações do 
BNDES. 

A Comissão, então, compreendeu a gravidade 
do momento, a sua importância e o relevo das infor-
mações. 

Muitas informações continham especificidades 
técnicas, para cujo domínio necessitávamos de co-
nhecimento próprio. Então, criamos uma assessoria 
técnica. Essa assessoria era composta por pessoas 
de grande credibilidade e de notório saber técnico. Era 

coordenada pelo Dr. Pinguelli Rosa, da COPPE do Rio 
de Janeiro. Professores e doutores da UNICAMP tam-
bém integravam esse grupo de assessores. 

Essa comissão e esses denodados patriotas, tra-
balhadores do conhecimento e da pesquisa, trabalha-
ram incansavelmente, dia e noite, muitas vezes, tanto 
no BNDES como no próprio Carajás.

Ora, conseguimos compreender o processo. Re-
solvemos, então, de posse das informações e acom-
panhados de um sentimento de revolta, de indignação, 
impedir a privatização da Vale do Rio Doce, conhecida 
mundialmente. 

Além de ser uma referência, a Vale do Rio Doce 
já era empresa multinacional, pois contava com 5 de-
zenas de outras empresas subsidiárias; uma empresa 
de alta competência. Para se ter uma idéia, conseguiu 
competir com a australiana, vendendo minério de ferro 
para a Ásia com preços competitivos, porque tinha a 
sinergia de toda a sua produção. Além do mais, domi-
nava o setor de transportes, como porto e ferrovia, e o 
desenvolveu. Então, ela conseguiu baratear custos. Na 
Docegel havia um acúmulo de inteligências na área de 
pesquisa, dominando no seu acervo bilhões e bilhões 
de toneladas de minério. 

Entendíamos à época – e hoje estou cada vez 
mais convencida disso – que esse patrimônio é da mais 
alta importância estratégica para a Nação brasileira, 
para o seu desenvolvimento. Ele domina direitos rela-
tivos a minérios, cujos valores no mercado ainda não 
temos como mensurar. Muitas vezes, esses minérios 
vão ter valor no futuro; e talvez nem seja num futuro 
próximo. Além do mais, essa empresa tem um grande 
complexo na Amazônia, região continental estratégica, 
que abriga as maiores jazidas minerais de ferro, ouro, 
cobre, prata, tungstênio, nióbio e urânio. Depois vamos 
falar sobre esse assunto.

O Sr. Mauro Passos – Nobre Deputada Socorro 
Gomes, V.Exa. me permite um aparte?

A SRA. SOCORRO GOMES – Com o maior 
prazer, nobre Deputado Mauro Passos, concedo um 
aparte a V.Exa., que é o autor da solicitação da CPI 
das Privatizações.

O Sr. Mauro Passos – Nobre Deputada Socor-
ro Gomes, inicialmente, gostaria de parabenizá-la por 
trazer o assunto das privatizações a esta Casa, num 
momento que considero da maior importância, tendo em 
vista a própria decisão do Presidente da Câmara dos 
Deputados, nobre Deputado Aldo Rebelo, de instalar a 
CPI das Privatizações. Ontem, em um artigo na Folha 
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de S.Paulo, o jornalista Elio Gaspari fez referência a 
esse assunto com um artigo intitulado Enfim, chegou 
a CPI da Privataria. No primeiro parágrafo, nobres 
Deputados, fez o jornalista a seguinte afirmação: “A 
criação da CPI da Privatização é a primeira boa notícia 
de 2006”. Portanto, gostaria de parabenizar o nosso 
Presidente da Câmara dos Deputados por ter toma-
do essa iniciativa e por dar oportunidade a todos nós. 
Sabemos que não se trata somente da privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, que V.Exa. aborda nesta 
tarde, mas de todas as privatizações que se deram de 
1990 até 2002. Não se sabe até hoje para onde foram 
os quase 100 bilhões de dólares oriundos do proces-
so de privatização no Brasil. Por exemplo, venho de 
uma empresa do setor elétrico, a ELETROSUL. Essa 
empresa foi cindida: separou-se o setor de geração 
dos setores de transmissão e de ativos de geração. 
Portanto, suas usinas foram vendidas por um preço vil. 
Todos os brasileiros – não somente nós – desconhe-
cem para onde foram canalizados os recursos oriundos 
das privatizações. Portanto , gostaria de parabenizá-la 
por trazer esse assunto à tona. Aproveito também o 
aparte para informar que o nosso partido já oficializou 
os nomes que integrarão a CPI anunciada pelo Presi-
dente Aldo Rebelo, da qual participarei. Não apenas 
eu, mas também os Deputados Fernando Ferro, Walter 
Pinheiro e Antônio Carlos Biscaia. Fomos indicados 
como titulares pelo Partido dos Trabalhadores para a 
grande tarefa de apurar o que se passou no processo 
de privatizações no Brasil. Muito obrigado.

A SRA. SOCORRO GOMES – Agradeço a V.Exa. 
o aparte, que gostaria de incorporar ao meu pronun-
ciamento, Deputado Mauro Passos. 

Nós, do PCdoB, também já indicamos represen-
tantes para essa CPI.

Em 1996, a bancada do PCdoB entrou com uma 
ação popular para sustar o leilão da Companhia Vale 
do Rio Doce. Tratava-se de empresa de excelência, 
lucrativa, a melhor do mundo no setor. As desculpas 
dadas pelo Governo, à época, não nos convenceram. 
Seus argumentos não nos convenceram da necessi-
dade e da sanidade do ato de vender a Vale. 

A União Nacional, desde 1990, não lhe aportava 
recursos, e mesmo assim a Vale continuava investin-
do, crescendo e sendo lucrativa. Então, por que ven-
dê-la? O Governo justificou a venda dizendo que era 
para diminuir a dívida. Lembram-se da dívida externa? 
Multiplicou-se. Pelo preço que a Vale foi vendida, se-

riam necessárias 3 empresas como ela para pagar os 
juros dessa dívida. 

Do que suspeitamos? O que há de grave nessa 
história? Foi divulgada uma notícia por uma Deputada 
desta Casa, Dra. Clair, que também é autora de uma 
ação popular e é beneficiada nessa ação pelo voto da 
Dra. Celene. Não se trata somente da ação do PCdoB, 
mas originariamente dela. A ação popular do PCdoB 
serviu a mais de 60 ações populares, tal o grau de in-
dignação do povo brasileiro. Houve uma enxurrada de 
ações contestando a venda da Vale do Rio Doce. 

Então , a Deputada Clair veicula a notícia de que 
o diretor financeiro da Vale do Rio Doce divulga que a 
empresa está valendo 40 bilhões de dólares. Quarenta 
bilhões de dólares! Transformados em reais, quase 100 
bilhões de reais. A Vale foi vendida, em maio de 1997, 
por 3,3 bilhões de reais. Há muita suspeita.

Ao mesmo tempo, com todas as pesquisas feitas 
pela Comissão – eu fui na província de Carajás, no BN-
DES e na sala de informações –, a subavaliação era em 
todos os minérios. Em alguns minérios, a diferença de 
avaliação, Deputado Inácio Arruda, era de 7 bilhões de 
toneladas para menos. Para menos! Quando o minério 
é avaliado, como dizem os técnicos, in situ, dentro da 
mina, vale uma ninharia, enquanto que fora da mina, 
como era o caso da Vale do Rio Doce, vale muito mais. 
Há diferenças de mais de 2.000% na avaliação.

Era obrigação nossa e dever desta Casa fiscalizar. 
É importante ressaltar isso neste momento de tanto 
descrédito. A Câmara dos Deputados acompanhou o 
caso, Deputados o acompanharam, encaminhamos 
ações populares, participamos de todo o movimento. 
Minha perplexidade é porque o primeiro juiz extinguiu 
o processo. Isso foi em 2003. Passados 10 anos, a 
Justiça Federal mandou seguir o julgamento. Trata-se 
de notícia alvissareira, de grande alegria. É importan-
te, é positivo, porque há que se esclarecer toda essa 
suspeição, todas essas denúncias. Mas, por que 10 
anos se passaram? Creio que, nesses casos, é ne-
cessário maior agilidade. O prejuízo para a Nação é 
enorme, já que se lesa o patrimônio público brasilei-
ro, assaltam-se os cofres públicos e se entrega o suor 
dos brasileiros. 

Discutem-se aqui 100 milhões de reais gastos 
com a convocação extraordinária. O que dizer dessa 
diferença de 100 bilhões de reais, valor atual da em-
presa, para 3,3 bilhões de reais, seu valor de venda? 
Só estou falando da Vale. O que dizer desse ato de 
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lesão ao patrimônio da União, a todos os brasileiros? 
Não deveria ser julgado com urgência?

Saúdo a atitude da Desembargadora Celene, 
que não se conformou com a extinção do processo e 
resolveu dar seguimento a ele. Não somente ela, mas 
toda a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal. Ela ex-
põe, de forma clara, que é preciso haver julgamento 
para elucidar as denúncias. 

Vou citar algumas razões do voto da Desembar-
gadora. Ela ressalta a excelência da Vale, que conhe-
cemos, sua competência, o patrimônio minerário que 
controla e os recursos naturais, em várias partes do 
território. Enfim, levanta questões muito interessantes, 
caros colegas. Diz ainda que é preciso haver perícia 
dos valores. 

Por que não avaliaram, Deputado Inácio Arruda, 
as minas de titânio, calcário, dolomito , fosfato, esta-
nho, cassiterita, granito, zinco, grafite e nióbio, nessa 
venda tão açodada? Por que não foram avaliados os 
ativos imobiliários não-operacionais? Por que não foi 
avaliado o direito real de uso de mais de 400 mil hec-
tares de terra? Por que não foram avaliadas as par-
ticipações acionárias, os direitos minerários? Como 
se deu essa relação da Merrill Lynch , que organizou, 
digamos assim, a venda e participou da compra? Há 
denúncias e forte suspeição de que havia prepostos, 
chamados popularmente de “laranjas”. A Merrill Lynch 
comprou a Corretora Anglo, concorrente da Vale do 
Rio Doce. Tudo isso nós, do PCdoB, denunciamos na 
ação popular. Ocupei esta tribuna várias vezes para 
falar a respeito do assunto. 

O Sr. Inácio Arruda – V.Exa. me concede um 
aparte, Deputada Socorro Gomes?

A SRA. SOCORRO GOMES – Pois não, Depu-
tado Inácio Arruda. Com prazer e honra.

O Sr. Inácio Arruda – Faço apenas uma pergun-
ta: a grande mídia brasileira, preocupada com o País, 
não deu nenhum destaque ao assunto, não o colocou 
nas primeiras páginas dos jornais? Não fez chamadas, 
por meio de seus âncoras, que, de forma sarcástica, 
representam uma mídia partidária no Brasil, particular-
mente em relação ao Governo Lula? Lembro-me muito 
bem da luta de V.Exa., porque atuamos conjuntamente 
naquele momento crucial da vida do País, quando da 
venda do patrimônio público a preço vil, como V.Exa. 
menciona. V.Exa. listou minérios nobres em seu pro-
nunciamento para destacar como foi aviltado o preço 
de venda da maior mineradora brasileira e do mundo. 
Que escândalo! Era para ocupar as páginas de todos os 

principais jornais do mundo! Mas tudo isso foi abafado, 
como bem disse V.Exa., e passou 10 anos escondido. 
Talvez não possamos fazer esse tipo de previsão, mas 
dificilmente os grandes e sarcásticos âncoras da mídia 
brasileira darão atenção a essa Comissão Parlamentar 
de Inquérito. A investigação caberá aos Parlamentas 
de valor, como V.Exa., indicada pelo meu partido, o 
Partido Comunista do Brasil, para ser titular da CPI 
da Privatização. Um dos casos mais escandalosos foi 
a venda da Companhia Vale do Rio Doce. Por isso, ao 
fazer uma saudação especial à Desembargadora Ce-
lene, pela sua coragem, destaco também a coragem 
de V.Exa., que encabeçou essa ação, que ora é motivo 
de debate no Judiciário e o será também na Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

A SRA. SOCORRO GOMES – Agradeço a V.Exa., 
Deputado Inácio Arruda. Incorporo o aparte de V.Exa. 
ao meu pronunciamento, o que muito me honra, por-
que conheço o seu trabalho, honradez e determinação. 
V.Exa. atuou não só contra a venda da Vale do Rio Doce, 
mas também, no seu Estado, contra a venda dos ban-
cos estatais, contra a dilapidação do patrimônio público. 
Então, muito me honra a sua intervenção.

Concedo um aparte ao ilustre Deputado baiano 
Daniel Almeida.

O Sr. Daniel Almeida – Deputada Socorro Go-
mes, V.Exa. traz a baila um assunto da mais alta rele-
vância para o País. Estamos num período em que se 
instalam várias CPIs no Congresso Nacional. No pe-
ríodo anterior não se fazia isso. As CPIs foram abafa-
das. As denúncias eram feitas, mas não se investigava 
nada. Agora há várias CPIs funcionando no Congresso 
Nacional, mas esta CPI da Privatização é a que pode 
revelar dados mais expressivos, importantes, signifi-
cativos e de interesse nacional. Todos os brasileiros 
têm a convicção de que as privatizações – especial-
mente a da Vale do Rio Doce – não foram vendas, 
mas entregas, presentes dados a empresas nacionais 
e a grandes multinacionais, dilapidando o patrimônio 
público. Essa é a percepção do povo brasileiro. A mí-
dia está muito interessada na questão. Acompanha o 
funcionamento desta Casa, tenta agendar os debates 
e noticia todos os dias a questão do “valerioduto”, que 
teria desviado 55 milhões de reais. V.Exa. já explicitou 
que a diferença entre o preço da suposta venda e o 
valor atual da Vale do Rio Doce é abissal: 100 bilhões 
de reais, aproximadamente. Esse fato não pode ficar 
impune. A CPI terá grande responsabilidade, e a mí-
dia está convidada a publicar manchetes acerca desse 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02347 

debate, se quiser efetivamente se vincular aos inte-
resses nacionais. Parabenizo V.Exa por abordar essa 
questão. Tenho certeza de que V.Exa. desempenhará 
importante, decisivo e destacado papel na investigação 
da Comissão Parlamentar de Inquérito.

A SRA. SOCORRO GOMES – Deputado Daniel 
Almeida, Deputada Alice Portugal, o assunto é gra-
ve e inusitado. A própria Desembargadora chama a 
atenção para o fato. É muito estranho. Todo vendedor, 
quando compra um produto, diz que ele é ruim; mas, 
quando o vende, o preço é bom. Essa é a lógica de 
compra e venda.

No Brasil, os vendedores diziam que a Vale do 
Rio Doce era medíocre no mercado mundial, não de-
senvolvia o País e o atravancava. Saltava aos olhos a 
excelência da Vale, à época. Chegou-se ao ponto de 
empresas norte-americanas e consultorias dizerem 
que a Vale do Rio Doce era ótima e que a compra de-
veria ser feita rapidamente, antes que o povo ficasse 
alerta. Portanto, é algo escandaloso.

Sr. Presidente, não me anima fazer qualquer 
perseguição, até porque não tenho motivo para perse-
guir alguém. Os réus dessa ação são o ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o Dr. José Serra, o Dr. 
Antônio Kandir, o Dr. Pio Borges, a Vale do Rio Doce, 
o BNDES e a União.

Não se trata de uma ação qualquer, de uma de-
sídia com a venda de um mercado municipal, de um 
açodamento para vender um hotel, mas da venda de 
uma empresa de patrimônio minerário incalculável, 
inestimável, estratégico e de mais de 400 mil hectares 
de terra na região amazônica, de maior concentração 
genética de biodiversidade do planeta. 

Quero acrescer o que há de mais grave e que 
demonstra que esse julgamento tem de trazer à clara 
a caixa-preta. O povo brasileiro precisa saber o que 
houve por trás disso. O dinheiro da venda não era para 
pagamento da dívida externa nem para o povo comer 
melhor. Quem está até hoje se fartando com a venda 
da Vale do Rio Doce não é o trabalhador brasileiro. 

Mais grave do que isso é que foi pesquisado, dito 
e denunciado, Deputada Alice Portugal, que em Cara-
jás, na Mina de Corpo Alemão – nome dado em home-
nagem a um geólogo que morreu ali –, encontraram 
uma mina riquíssima em ouro, prata, cobre e urânio. É 
importante dizer que o urânio é um material estratégico; 
inclusive, de segurança nacional. Sua pesquisa, lavra, 
industrialização e comercialização são monopólio do 
Estado brasileiro. Aliás, depois de se garantir que seria 

para fins pacíficos, nenhuma nação do mundo abriria 
mão do urânio para a iniciativa privada. 

Independentemente do julgamento, proponho a 
esta Casa – a Assessoria já está estudando o assun-
to – medidas para que a Câmara Federal pesquise a 
questão, aprofunde-se nela e tire a prova do urânio. 
In limine, temos de tirar isso da Vale. Trata-se de pa-
trimônio da União. É crime entregar urânio nas mãos 
da iniciativa privada.

Ouço a nobre colega Alice Portugal.
Sra. Alice Portugal – Deputada Socorro Gomes, 

vou aparteá-la de maneira muito rápida. V.Exa. realiza 
brilhante pronunciamento. A Câmara dos Deputados 
e o Brasil ganham com seu retorno a esta Casa. Em 
bom momento, a decisão judicial trouxe à baila essa 
discussão, que efetivamente interessa ao Brasil e su-
pera completamente qualquer limite de debates peri-
féricos sobre se serão 5 dias a mais ou a menos no 
recesso parlamentar. Ela trata da alma da Nação. O 
Sr. Fernando Henrique Cardoso agiu como um pai 
que, para festejar os 15 anos de uma filha, vendeu a 
própria casa. No País, sobraram apenas o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica Federal e a PETROBRAS. 
Objetivamente, o resto foi todo entregue aos interesses 
internacionais, transnacionais e do capital financeiro 
internacional. A Vale do Rio Doce é um patrimônio ines-
timável. Foi comprada por testas-de-ferro de grandes 
empresários mundiais. Sabemos, efetivamente, que 
este debate traz à tona a discussão da soberania, da 
segurança e do futuro da Nação. Quero parabenizá-la. 
Conte com esta humilde Deputada no debate sobre a 
“privataria”. De acordo com o dito popular, como V.Exa. 
muito bem disse, quem desdenha quer comprar. No 
caso do Governo passado, quem desdenhava queria 
vender o Brasil. Parabéns a V.Exa.

A SRA. SOCORRO GOMES – Agradeço a V.Exa., 
com muita honra e alegria, pelas palavras. Conheço 
a luta de V.Exa., brava combatente dos interesses do 
povo. 

Sr. Presidente, com a mesma paciência que tive-
mos, contamos com a generosidade de V.Exa. Concluo 
fazendo a leitura, em primeiro lugar, das conclusões 
a que chegaram o pesquisador e os técnicos de alto 
nível, nos respectivos relatórios. 

Lerei apenas um trecho, porque não quero cansá-
los com a extensão dos documentos. Diz ele: “Todas 
as informações das pesquisas deverão demonstrar 
que o conhecimento, até o presente, já sugere (...) E, 
de acordo com pesquisa já realizada, a presença de 
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uma província de cobre, de ouro e de urânio no Brasil, 
de importância planetária”.

Isso foi totalmente desconhecido na venda. Tanto 
é que foi vendida junto. Nem se falou de sua existên-
cia. Vamos tratar de averiguar isso e de resgatar para 
o patrimônio da União, sob pena de esta Câmara ser 
omissa e, portanto, descumpridora de determinação 
legal da mais alta defesa dos interesses da Nação: seu 
patrimônio e sua segurança. 

Por último, Sr. Presidente, é importante dizer que 
havia mais de 400 advogados do Governo entrando com 
liminares, na calada da noite, com o intuito de garantir 
a venda da Vale. No outro dia, estavam entregando as 
liminares, suspendendo todas as ações. Primeiro, o juiz 
substituto não julgou; depois, extinguiu o processo da 
Vale, em 2003, porque já havia sido vendida. Significa 
mais ou menos o seguinte: um fiel depositário vende 
a casa que não é dele. O proprietário vai à Justiça e 
acusa que venderam seu bem, apontando o fiel de-
positário. A Justiça diz, finalmente, que, por ter sido 
vendida, a história se acaba ali. 

Portanto, nesse sentido, saúdo a 5ª Turma da 
Justiça Federal, que determinou que o julgamento 
continuasse. Cabe ao povo resgatar seu patrimônio. 
Seja qual for a decisão da Justiça, é preciso que a 
verdade apareça.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Instituto Nacional de 
Previdência Social editou em agosto de 2005 absurda 
e inexplicável norma técnica, que acabou com a pe-
rícia médica para os licenciados do instituto a cada 3 
meses, e criou o Programa Cobertura Previdenciária 
Estimada, conhecido como Data-Certa, que estabele-
ce a obrigatoriedade do trabalhador que ficar doente 
de agendar de antemão uma data para seu retorno 
ao trabalho.

Pelo novo programa, as licenças-médicas agora 
são concedidas de 0 a 180 dias ou 2 anos, conforme a 
patologia, e, ao fim desse período, o trabalhador volta 
automaticamente à empresa.

Segundo o INSS, o objetivo da COPES é reduzir 
em 40% as filas nas agências de atendimento e o tempo 
de espera pela perícia médica. Para o instituto, a fixação 

de um prazo máximo para pagamento do auxílio-do-
ença baseia-se em estudos da Coordenação-Geral de 
Benefícios por Incapacidade do INSS, que mostram 
que o período de 2 anos é suficiente para o segurado 
recuperar sua capacidade laborativa ou ser conside-
rado definitivamente incapaz para o trabalho.

No sistema de concessão do auxílio-doença, ado-
tado antes da implantação do chamado Data-Certa, o 
beneficiário precisava fazer revisões na perícia médi-
ca do INSS, em média, a cada 60 dias. A regra valia 
para qualquer tipo de doença. Com o novo modelo, o 
perito médico estabelece o período do benefício, con-
siderando o tempo necessário para a reaquisição da 
capacidade para o trabalho.

No novo sistema, os benefícios são concedidos 
com prazo determinado por evidências médicas. O 
perito médico estabelece o período do benefício, com 
base na história natural da doença, considerando o 
tempo necessário para o retorno ao trabalho. Faz uma 
média e calcula quando o doente estará curado. Um 
absurdo completo, que não leva em conta as carac-
terísticas individuais do paciente, de sua doença, do 
tratamento recebido e da capacidade de recuperação 
de seu organismo.

O mais incrível é que as altas são emitidas com 
data marcada, supondo que o trabalhador deva curar-se 
após certo tempo de tratamento previsto. Criou-se o 
absurdo da cura com hora marcada, uma afronta à 
saúde do trabalhador que precisa ser revista com a 
máxima urgência.

A nova regra do INSS torna-se ainda mais grave 
pelo fato de ter sido imposta a partir de simples nor-
ma técnica, ignorando por completo a legislação que 
protege os direitos do trabalhador.

Revoltadas com a absurda decisão do INSS, as 
entidades sindicais de todo o País estão mobilizan-
do-se para exigir a revogação dessa norma técnica, 
por considerarem inaceitável que o trabalhador doente 
seja obrigado a retornar ao trabalho com base em de-
cisão burocrática, que não leva em conta a gravidade 
de seu quadro clínico.

O chamado Data-Certa precisa ser imediatamen-
te revisto, para garantir que o trabalhador passe pela 
avaliação médica antes de voltar ao trabalho. Não se 
pode admitir que o INSS, por sua ineficiência, utilize 
a justificativa da diminuição de filas e da redução de 
custos para punir o trabalhador. A própria Conferên-
cia Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada em 
novembro de 2005, exigiu a revogação da medida, 
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bem como a contratação em caráter de emergência 
de 1.500 peritos pelo INSS. Além disso, a Resolução 
1.236 prevê a concessão de benefício através do nexo 
epidemiológico (CID 10).

A imposição do Data-Certa penaliza duplamente 
o trabalhador, pois, para decidir sobre recursos impe-
trados contra a alta médica, o INSS leva cerca de 90 
dias entre o período em que foi concedida a alta e o 
julgamento do recurso. Nesse tempo, o trabalhador 
fica sem receber o salário da empresa ou o benefício 
do INSS.

Apelo ao Ministro da Previdência Social para que 
revogue a norma técnica que cria a Cobertura Previ-
denciária Estimada e para que assegure a volta do 
treinamento ou da reabilitação profissional para quem 
se encontra afastado há mais de 1 ano, a aceitação 
das CATs emitidas pelos sindicatos ou pelo próprio 
trabalhador, conforme prevê a legislação, e o reco-
nhecimento de patologias como próprias da atividade 
laboral, e não como doença comum. Essas são as rei-
vindicações apresentadas pelas entidades represen-
tantes dos trabalhadores, que defendem ainda maior 
fiscalização das condições de trabalho e responsabi-
lização das empresas em programas de prevenção 
de acidentes.

Sr. Presidente, o assunto tem sido debatido neste 
plenário e na Comissão de Trabalho, e faço questão 
de aprofundar a matéria neste pronunciamento, que 
ficará registrado no Anais da Casa.

Muito obrigada.
O SR. REMI TRINTA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REMI TRINTA (PL – MA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero manifestar meu júbilo e fazer um registro 
sobre a votação da PEC nº 7, relativa à regulamentação 
dos direitos dos agentes comunitários de saúde. Quis 
Deus que eu estivesse aqui para corroborar a inicia-
tiva desta Casa e, portanto, fazer justiça à vanguarda 
da saúde nacional, os agentes comunitários – e esse 
é o meu júbilo

Na condição de Secretário de Saúde, sonhei com 
essa regulamentação muito tempo. Por isso, ontem, 
tive enorme satisfação. Os agentes comunitários são, 
sem dúvida alguma, a vanguarda do mais importante 
programa de saúde pública do Brasil. São eles que 

vão para a linha de frente, para as residências, fazer 
um diagnóstico preventivo. 

Digo sempre que qualquer recurso gasto com 
saúde é investimento, sobretudo, na área de saúde 
preventiva. A cada real gasto em saúde preventiva 
centenas de reais são poupados no tratamento das 
doenças. 

Esse é o júbilo que quero manifestar nesta tarde. 
Estou muito feliz por ter sido essa categoria justiçada 
com a regulamentação dos seus direitos trabalhistas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Antes 

de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhe-
cimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
Nos termos do § 2º, do art. 202, do Re-

gimento Interno, esta Presidência decide criar 
Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
333-A, de 2004, do Sr. Pompeo de Mattos, que 
“modifica a redação do art. 29A e acrescenta 
art. 29B à Constituição Federal, para dispor 
sobre o limite de despesas e a composição 
das Câmaras de Vereadores e dá outras pro-
vidências.”

A Comissão será composta de 31 (trin-
ta e um) membros titulares e de igual número 
de suplentes, mais um titular e um suplente, 
atendendo ao rodízio entre as bancadas não 
contempladas, designados de acordo com os 
§§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Aldo 
Rebelo, Presidente da Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro neste breve pronunciamento 
a posse do novo Presidente do CREA/CE, engenheiro 
eletricista Antônio Salvador da Rocha. Tive a felicidade 
de conhecê-lo ainda como instrutor do curso de Me-
cânica de Máquinas da Escola Técnica Federal, hoje 
Centro Federal de Educação Tecnológica. Ele substituiu 
o engenheiro civil Otacílio Borges, que esteve à frente 
do CREA/CE por 2 gestões profícuas, abertas, transpa-
rentes e mobilizadoras das categorias que representa 
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e, ao mesmo tempo, da sociedade cearense no debate 
dos temais mais candentes da área, particularmente, 
a questão da reforma urbana. Em muito contribuiu nas 
discussões e nos debates, de forma democrática e 
planejada, para aprovação do Estatuto das Cidades, 
legislação mais ampla e aberta, para que as cidades 
estejam mais voltadas para o homem.

Salvador, como é conhecido entre nós, é pessoa 
simples, humilde, dedicada ao trabalho, ao estudo, à 
produção científica, tornando-se uma liderança aca-
dêmica e, ao mesmo tempo, de classe. Desse modo, 
ele se transforma em um Presidente da mais impor-
tante instituição dos engenheiros e arquitetos do Es-
tado do Ceará.

Neste ano também comemoraremos os 70 anos 
de criação do CREA/CE, com extensa programação 
de eventos científicos e tecnológicos de interesse do 
sistema CONFEA/CREA.

O engenheiro eletricista Antônio Salvador da 
Rocha alia um respeitável currículo acadêmico a uma 
carreira bem-sucedida na iniciativa privada, ainda com 
uma ampla participação em entidades de classe. Con-
selheiro do CREA/CE, desde o ano 2000, o novo presi-
dente é doutor e mestre em engenharia mecânica pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, com experi-
ência profissional de magistério em cursos técnicos, 
de graduação e pós-graduação da UFC, UNIFOR, CE-
FET e CENTEC e na gestão universitária e da ciência 
e tecnologia. É técnico em Mecânica e especialista em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e em Tecnologia 
Educacional para o Ensino Superior.

O engenheiro Salvador da Rocha tem mais de 60 
artigos publicados nas áreas de engenharia e educação 
profissional, em congressos e seminários nacionais e 
internacionais. Também nessas áreas, já participou 
como palestrante de mais de 50 congressos técnicos 
nacionais e internacionais. É responsável pela reali-
zação de 12 projetos de pesquisa, inovação e trans-
ferência de tecnologia.

Na iniciativa privada, o presidente do CREA/CE 
desenvolve trabalhos de consultoria nas áreas de fa-
bricação automatizada, de engenharia de precisão e 
de auditoria de sistemas de gestão da laboratorial.

Atualmente, é coordenador de Ciência, Tecno-
logia e Inovação da Secretaria da Ciência, Tecnolo-
gia e Educação Superior do Ceará, coordenador da 
Rede Metrológica do Ceará e professor de Engenha-
ria Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Além 
dessas atividades, o Dr. Salvador é Diretor Regional 

da Sociedade Brasileira de Metrologia, avaliador de 
laboratórios de calibração e ensaios do INMETRO, 
membro do conselho editorial da revista Metrologia & 
Instrumentação, da editora Banas, e vice-presidente 
do Clube Engenharia do Ceará.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê ciência 
desse pronunciamento ao Conselho de Engenharia e 
Arquitetura e quero dedicá-lo a esse Presidente que 
veio de uma atuação bem simples, bem humilde, mas 
firme, destacada na academia e na sua categoria, e 
que se torna hoje o Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará. 

Tenho a confiança de que ele bem desempe-
nhará o mandato à frente daquela instituição. Desde 
já, coloco-me à disposição do representante máximo 
do CREA em nosso Estado, em nome do meu partido 
e no da bancada do Estado do Ceará, desejando-lhe 
êxito absoluto na gestão daquela importante institui-
ção de classe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para registrar uma deci-
são do Governo Federal auspiciosa, bem positiva para 
o Amazonas, como vêm a ser os convênios assinados 
pelo Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento para 
recuperação e construção de portos em 31 cidades do 
interior do Estado. 

Todos sabem que no Amazonas as estradas natu-
rais são os rios; portanto, essa providência do Ministro 
dos Transportes é alvissareira.

Com essas obras, vai ocorrer uma acentuada 
melhora na infra-estrutura dos serviços portuários, o 
que vinha há muito tempo sendo reivindicado pelas 
autoridades dos Municípios beneficiados, como os de 
Boca do Acre, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Manacapuru, 
Coari, Autazes, Lábrea, São Paulo de Olivença, Jutaí, 
Novo Aripuanã e outros.

As obras vão ser executadas algumas pelo Go-
verno do Amazonas, outras pela Companhia Docas 
do Maranhão, e o seu início vai ocorrer dentro de 90 
dias. 

Mesmo reconhecendo os esforços do Ministro 
Alfredo Nascimento para melhorar a infra-estrutura por-
tuária do Amazonas, dirijo-lhe um apelo no sentido de 
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que seja ampliado o programa de melhora do sistema 
portuário do Estado de forma a atender outras cida-
des que precisam de portos para se desenvolverem, a 
exemplo de Carauari, Atalaia do Norte, Codajás, Gua-
jará, Anori, Tapauá e Ipixuna, Municípios esses que 
já poderiam ser beneficiados em 2006, assim como 
Careiro da Várzea, de onde se faz aquela travessia de 
Manaus para o quilômetro zero e de lá para Careiro 
Castanho, para Humaitá e Porto Velho.

.A implantação de portos nesses Municípios só 
vai contribuir para aumentar a navegabilidade pelos 
rios do Amazonas, com a garantia de mais segurança 
e redução nos custos operacionais, com reflexo direto 
nas economias das comunidades.

Faço este apelo ao Ministro dos Transportes, no 
sentido de que adote essas providências em 2006, e 
reivindico ainda a inclusão da BR-317 no plano emer-
gencial. O Ministro alocou recursos para as BR-319, 
BR-174 e BR-230, mas faltou a estrada de Boca do 
Acre a Rio Branco, que precisa de melhoramentos, 
sem os quais o Município do Amazonas ficará em 
isolamento.

Esse é o pleito que faço, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a todos aqueles que nos assistem quero dizer que o 
assunto que me traz à tribuna diz respeito ao Tribunal 
de Contas da União. No entanto, como eu talvez tenha 
sido o Parlamentar que primeiro se rebelou contra as 
acusações injustas que a imprensa vem assacando 
contra esta Casa, quero dizer que já me sinto bastante 
recompensado em ver a indignação de vários Depu-
tados desta Casa. 

Esperamos agora que o nosso Presidente, ho-
mem calmo, humilde, bem equilibrado, centrado, após 
ouvir e assistir à gravação do programa em que o jor-
nalista Alexandre “gracinha”, ou melhor, Alexandre 
Garcia, hoje pela manhã fez infeliz comentário sobre 
os Parlamentares, não mais permaneça em silêncio. O 
Presidente tem de dar uma resposta a esse e a outros 
jornalistas, especialmente aos grandes âncoras que 
motivam e influenciam bastante a opinião pública. Ali-
ás, esses jornalistas poderiam prestar sua contribuição 
ao povo brasileiro e, a exemplo do que fez este Parla-
mentar, que apresentou o contracheque com o valor 

dos subsídios pagos a um Deputado Federal – salá-
rio líquido de 9 mil e poucos reais –, também revelar 
o quanto ganham.

Eu gostaria muito de saber o quanto ganha o Sr. 
Franklin Martins, que constantemente nos faz visitas 
no cafezinho do plenário. Devo dizer que se aque-
le jornalista sofrer um mal súbito nas dependências 
desta Casa, assim como os seus companheiros da 
imprensa, será atendido pelo serviço médico da Câ-
mara e de graça. Por outro lado, se os faxineiros, se 
os funcionários da limpeza se acidentarem aqui, não 
conseguirão idêntico atendimento gratuito dispensado 
ao jornalistas. É apenas um exemplo para que esses 
profissionais possam refletir bem sobre o que estou 
querendo dizer.

Esses “donos da verdade” poderiam anunciar e 
divulgar pelo menos quanto ganham para apenas e 
tão-somente ler um papel, um roteiro para a popula-
ção. Eles abusam dessa máquina, desse meio de co-
municação poderoso que é a televisão.

O Sr. Ivan Ranzolin – Permite-me V.Exa. um 
aparte?

O SR. ALBERTO FRAGA – Com prazer, Exce-
lência.

O Sr. Ivan Ranzolin – Nobre Deputado, eu esta-
va inscrito para falar hoje sobre a operação tapa-bu-
racos do Governo Lula, porém, como ontem fizemos 
aqui um “tapa-buraco” em nosso Regimento Interno, 
vou deixar esse assunto para outra ocasião, mesmo 
porque o que fizemos ontem aqui foi uma alteração 
constitucional que, a princípio, trata apenas de uma 
restrição ao início do recesso parlamentar enquanto 
não votarmos o Orçamento. Mas fizemos um tapa-bu-
raco para agradar a grande imprensa, que nos atacou 
durante muito tempo. Quero dizer, em primeiro lugar, 
que neste País devemos ter espírito de solidariedade; 
em segundo lugar, que devemos ter respeito e, em 
terceiro lugar, prezar pela harmonia entre os Poderes, 
princípio constitucional que determina que só teremos 
democracia se houver essa harmonia. O Congresso 
Nacional é o maior responsável por essa força demo-
crática, porque todos os que estão aqui, Senadores e 
Deputados, receberam o julgamento do maior tribunal 
do País, o julgamento popular. Ninguém chega ao Par-
lamento sem passar pelo crivo popular. Eu disputei 8 
eleições, elegi-me na primeira e me reelegi em todas 
as outras. Não perdi uma eleição, porque eu respeito 
o eleitor, porque eu trabalho e venho para esta Casa 
com espírito público e solidário, enfim, trabalho para 
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melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Entre-
tanto, o que temos assistido aqui é um verdadeiro 
deboche. Nós cometemos erros? Sim, cometemos. O 
Executivo comete erros? Comete. O Judiciário comete 
erros? Sim, todos erramos. A imprensa erra? Erra, e 
muito. Mas a verdade é que a imprensa nos tem sido 
muito útil quando faz esse processo investigativo e 
leva o nosso trabalho à opinião pública. Hoje, porém, 
passou de todos os limites possíveis: o Presidente da 
Casa foi ofendido, a instituição foi ofendida com uma 
inverdade. Não é verdade que nós custamos 100 mi-
lhões, não é verdade que estamos ganhando 100 mil 
reais, não é verdade o que eles estão dizendo. Depois 
de termos feito o que fizemos, depois de termos cor-
tado na própria carne, diminuindo, fazendo com que a 
sociedade talvez nos apoiasse, vem o comentário do 
Sr. Alexandre Garcia para ofender a dignidade do nosso 
Presidente, ofender o Congresso como um todo, com 
palavras inadequadas. Não vamos responder à altura 
às palavras com que ele nos atacou, mas temos de 
dizer que nós não as aceitamos. É inaceitável para o 
Parlamento ser atacado da maneira sistemática como 
temos sido atacados. Todos aqui têm suas responsa-
bilidades. Quando nas sextas-feiras ou nas segundas-
feiras o Parlamentar não está presente nesta Casa, ele 
está percorrendo a sua região. Apenas um exemplo, 
Sr. Presidente: determinado dia foi o aniversário do 
Município que eu ajudei a criar em Santa Catarina e 
houve um comentário semelhante: o de que os Depu-
tados não estavam presentes. Quando eu cheguei ao 
Município, havia uma festa bonita, uma parada, as 
crianças na rua. Eu perguntei ao jornalista: ”Você acha 
que eu deveria estar aqui hoje, no dia do aniversário 
do Município?” Disse-me ele: “É evidente, o senhor 
tinha de estar aqui, porque foi o senhor que ajudou 
a criar este Município”. “Mas hoje eu estou faltando à 
Assembléia Legislativa”. Ele parou e disse: “Pois, é, o 
senhor tinha de estar aqui, mas não poderia faltar lá”. 
Então, o que eu deveria fazer!? Na realidade, eu teria 
de me transformar em 2: estar lá e aqui, ao mesmo 
tempo. Sr. Presidente, quem não vai à sua base não 
se reelege. Sexta-feira, sábado e domingo, enquanto 
todos têm o seu final de semana para descansar – um 
descanso semanal justo –, nós estamos trabalhando 
na base. Só estou dizendo isso, Sr. Deputado Alberto 
Fraga, para cumprimentá-lo por seu pronunciamento, 
para cumprimentar todos aqueles que aqui se pronun-
ciaram hoje, e o fizeram com indignação, porém com 
respeito. Não vamos faltar com respeito àqueles que 

faltaram com respeito conosco. Esta instituição tem de 
ser respeitada. Se não existisse este Parlamento, eles 
não poderiam dizer o que dizem. Jamais diriam isso na 
Rússia, em Cuba, em lugares onde há ditadura. Iriam 
presos. Caro Deputado Alberto Fraga, este aparte não 
é um desabafo, é a simples constatação da verdade. 
Precisamos trabalhar para recuperar a nossa imagem, 
que não foi perdida, foi deturpada. E trabalhar muito, 
sempre visando ao bem comum e à qualidade de vida 
do povo brasileiro. Obrigado.

O SR. ALBERTO FRAGA – Nobre Deputado Ivan 
Ranzolin, incorporo seu aparte ao meu discurso.

Como eu dizia, Sr. Presidente, importante é a 
reação, e os Parlamentares desta Casa estão reagin-
do. Ensino a meus filhos que jamais devemos apontar 
o dedo para alguém, porque sempre que o fazemos 
temos outros 3 dedos voltados contra nós.

Quem foi porta-voz de governos militares e fun-
cionário do Banco do Brasil sem nunca ter trabalhado 
lá, limitando-se a ter permanecido à disposição, não 
tem moral para nos acusar, chamando-nos de gaze-
teiros e enganando a opinião popular.

Mas, Sr. Presidente, este pronunciamento con-
centra-se na minha preocupação com a falta de fis-
calização e controle sobre as Entidades Fechadas 
de Previdência Privada, as EFPPs, patrocinadas por 
entes da administração pública, conforme relatório e 
levantamentos da Sub-Relatoria de Fundos de Pensão 
da CPMI dos Correios.

Antes, em 1995, já tinha havido nesta Casa uma 
CPI desses mesmos fundos de pensão, cujas conclu-
sões, quando encaminhadas ao TCU, produziram a 
Decisão Plenária nº 419, de 1999 (TC 019.237/1996-0), 
reafirmando a competência daquela Corte de Contas, 
com a seguinte tese: 

“Considerando que por meio da Decisão 
nº 151/95 – Plenária, o Tribunal firmou enten-
dimento de que, enquanto não for julgado o 
mérito do Mandato de Segurança nº 21.307-
8/160, pelo Supremo Tribunal Federal, perma-
nece intacta a jurisdição desta corte de contas 
sobre as Entidades Fechadas de Previdência 
Privada patrocinadas por autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades de eco-
nomia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, cabendo, 
portanto, a esta Casa fiscalizar de modo pleno 
aquelas entidades.”
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De lá para cá, o Tribunal de Contas da União vi-
nha se mantendo firme, na posição de quem detém a 
competência direta e plena sobre tais entidades, con-
soante, evidentemente, inúmeras manifestações e atos 
normativos que se sucederam ao longo dos últimos 
anos, conforme Súmula n° 176; Resolução n° 248/ 
1990; Instruções Normativas nºs 12/1996, 30/1999 e 
47/2004; Decisões Normativas n°s 62/2004 e 71/2005, 
aprovando inclusive, após a edição das Leis Comple-
mentares n°s 108/2001 e 109/2001, o elucidativo Acór-
dão n° 752/2004 – Plenário, segundo o qual o fato de 
a nova legislação não dispor sobre a atuação do TCU 
não impede a atuação daquela Corte.

Por isso venho hoje à tribuna manifestar minha 
preocupação com o rumo e a tramitação do processo 
no âmbito do Tribunal de Contas da União, originário 
de representação que fiz sobre um acordo absurdo 
chamado “put”, firmado entre o Citigroup e os fundos 
de pensão PREVI, PETROS e FUNCEF, que cria uma 
ilegal e danosa obrigação para esses fundos em caso 
de compra das ações da Brasiltelecom, com risco de 
sobrepreço da ordem de 240% em relação ao valor de 
mercado das ações. 

Nesta oportunidade, não quero nem estou aqui 
para lançar dúvidas sobre a relevância da atuação do 
Tribunal de Contas da União; ao contrário, eu estava 
e estou convencido de sua capacidade para atuar em 
todos os casos levados ao seu conhecimento, inclusive 
por competência constitucional, para auxiliar o Con-
gresso Nacional no exercício do controle externo. 

No entanto, não posso deixar de me surpreender 
nem de alertá-los para o que estaria acontecendo em 
relação à representação acima mencionada – muito 
menos pelo eventual exercício do direito de cada Mi-
nistro de julgar com autonomia e independência, o 
que respeito plenamente, mas muito mais pela grave 
mudança de jurisprudência acerca da competência 
do Tribunal de Contas da União sobre as entidades 
fechadas de previdência privada, competência essa 
até aqui confirmada pelo Congresso Nacional, pelo 
Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral 
da República.

Primeiro. Apesar de toda jurisprudência ser di-
nâmica e, portanto, poder evoluir, verifica-se que os 
eminentes Ministros Benjamin Zymler e Walton Alencar 
Rodrigues alteraram, de uma sessão para outra, os 
seus posicionamentos para fins de concessão da me-
dida cautelar por mim requerida quanto à existência de 

potencial dano, seja direto, em relação aos fundos, seja 
indireto, em desfavor das estatais patrocinadoras.

Segundo. Como acima salientado, a jurispru-
dência do TCU estaria sendo completamente modi-
ficada, especificamente sobre a competência para 
fiscalizar diretamente os fundos de pensão, isso de 
um ano para o outro – o que causa maior estranheza 
–, em se considerando o referido Acórdão nº 752, de 
2004, que teve o mérito de confirmar a competência 
direta do TCU sobre os fundos de pensão e ainda de 
corroborar algo muito importante ao observar que “a 
questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, 
sendo que em decisão liminar de 06/05/91 ainda não 
houve nenhuma decisão definitiva do mérito, e no bojo 
do Mandato de Segurança nº 21.307, foi entendido que 
as EFPPs estão sob a jurisdição do TCU”. 

Nota-se, ademais, que o parecer do então Procu-
rador-Geral da República, exarado no dia 19 de abril 
de 2002, foi pela “denegação” do referido Mandato de 
Segurança nº 21.307, impetrado pela Associação Bra-
sileira das Entidades de Previdência Privada – ABRAP, 
questionando exatamente a competência de que agora 
o TCU estaria simplesmente abrindo mão. 

Terceiro , e pior. Tudo isso estaria ocorrendo em 
sede de cautelar, sem maiores estudos e fundamen-
tações. Em outras palavras, por simples releitura da 
atual legislação, uma nova e inovadora interpretação 
estaria sendo proposta pelo Relator, não se levando 
em consideração toda a jurisprudência até aqui pre-
dominante no âmbito do próprio TCU.

Aliás, cumpre lembrar que alguns dos numero-
sos precedentes jurisprudenciais do TCU já teriam 
sido inclusive chancelados pelo Congresso Nacional, 
que até aqui acreditava vigente e aplicável a interpre-
tação anterior, a exemplo da Decisão nº 252, de 1992 
– Plenária (TC-020.149/1992-1), que versa sobre a 
solicitação da Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados para que o TCU atuasse em 
questão idêntica envolvendo negócios realizados por 
entidades fechadas de previdência privada, inclusive, 
entre outros, com o objetivo de apurar se a operação 
teria ocasionado prejuízos para os fundos de pensão 
envolvidos.

Naquela ocasião, ao encaminhar tal pedido ao 
TCU, a mencionada Comissão desta Casa acolheu a 
fundamentação contida na Proposta de Fiscalização 
e Controle nº 33, de 1992, relatada pelo Deputado Fe-
deral Jerônimo Reis, segundo a qual, verbis:
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“Não pode o Congresso Nacional se exi-
mir da tarefa de fiscalizar as atividades exer-
cidas pelas EFPPs mantidas por empresas 
estatais (...).

O Tribunal de Contas da União tem, igual-
mente, em diversas assentadas, alertado os 
Poderes Públicos quanto à necessidade de 
controle dos recursos públicos transferidos 
aos fundos de pensão (...).

Há de serem vasculhados os mecanis-
mos de decisão adotados pelas EFPPs man-
tidas por estatais quando da alocação de suas 
vastas disponibilidades.

Os recursos por ela aplicados, em grande 
parte oriundos em última instância do Tesouro 
Nacional, só podem ser expendidos em pro-
jetos de interesse público e, principalmente, 
em benefício dos trabalhadores participantes 
destes fundos.”

Este foi o parecer dado pela Comissão de Fisca-
lização e Controle da Câmara dos Deputados.

A propósito, registre-se que, na mencionada Re-
presentação que fiz ao TCU este ano, foi acolhido o 
parecer do Exmo. Sr. Procurador-Geral, Dr. Lucas Ro-
cha Furtado, no qual S.Exa. sustenta que: 

“Resta evidenciado o potencial dano in-
direto em desfavor das estatais (patrocina-
dores) que contribuem financeiramente para 
a constituição de reserva capaz de comple-
mentar as aposentadorias/pensões de seus 
empregados. Não se pode olvidar, ainda, que 
para a formação do capital social dessas enti-
dades da Administração Pública Indireta (BB, 
PETROBRAS e CEF) foram utilizadas vulto-
sas somas de recursos públicos federais. Seja 
por ocasião da criação, seja por ocasião de 
eventuais aumentos de capital social, foram 
entregues àquelas empresas estatais recursos 
(dinheiros) públicos – em parte transferidos aos 
fundos de pensão –, o que estaria a justificar 
a pronta atuação do TCU, consubstanciada no 
provimento cautelar contra o qual se insurgem 
os ora recorrentes”.

De fato, Sr. Presidente, tais recursos, transferidos 
das patrocinadoras às entidades fechadas patrocinadas 
constituem verdadeiras contribuições patronais obriga-
tórias para o sistema de previdência complementar de 
seus empregados, à semelhança do que ocorre com 

as contribuições dos empregadores às entidades pri-
vadas de serviço social e de formação profissional dos 
trabalhadores vinculadas ao sistema sindical.

E, para ambas as situações, o TCU conta com 
mecanismo de atuação regular e sistemática de con-
trole externo diretamente sobre os atos dos gestores 
das respectivas entidades, ora nas tomadas e presta-
ções de contas anuais, ora nos demais procedimentos 
fiscalizatórios de auditorias, inspeções, denúncias e 
representações.

Em conclusão, Sr. Presidente, é chegada a hora 
de o TCU atuar diretamente sobre esses fundos de 
pensão, ou comunicar ao Congresso Nacional que 
não dispõe mais dessa competência, em virtude de 
mudança em sua jurisprudência, para que se possa, 
no Congresso Nacional, elaborar nova legislação, re-
colocando as coisas nos seus devidos lugares. Por-
tanto , o TCU tem de informar ao Congresso Nacional 
que não possui mais competência para fiscalizar os 
negócios dos fundos de pensão, para que o Congresso 
Nacional possa elaborar nova legislação, recolocando 
as coisas nos seus devidos lugares. O que não pode é 
o TCU ficar escolhendo quais as entidades e quando 
aceita atuar sobre aquelas que recebem contribuições 
obrigatórias, sejam de interesses patronais, como as 
entidades de previdência privada, conforme art. 202, 
§ 2°, da Constituição Federal, e as entidades privadas 
de serviço social e formação profissional, conforme art. 
240 da Constituição Federal, sejam de interesses das 
categorias profissionais, como os conselhos de fisca-
lização das profissões regulamentadas, conforme art. 
149 da Constituição Federal. 

Por essas razões, solicito a V.Exa. que o meu pro-
nunciamento seja encaminhado ao Presidente do Tribu-
nal de Contas de União, e até mesmo à Sub-Relatoria 
de Fundos de Pensão da CPMI dos Correios, bem como 
divulgado nos meios de comunicação da Casa.

É estranho o fato de, ao entrarmos com uma re-
presentação, imediatamente suspenderem um negócio 
que causa prejuízo aos pensionistas. Nosso objetivo 
com a representação foi obter concessão de liminar 
para suspender esse contrato, essa coisa imoral cha-
mada “put”, que abre aos fundos de pensão PREVI, 
do Banco do Brasil, PETROS, da PETROBRAS, e 
FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, a possibilida-
de de venderem ações, ou seja, a participação acio-
nária, da Brasiltelecom para o Citigroup. Essas ações 
que hoje valem 24 reais – valor de mercado – foram 
vendidas para o Citigroup a esse preço, mas os fun-
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dos de pensões tiveram de comprá-las a um preço de 
quase 240 reais.

E o pior não é isso, Sr. Presidente; pior ainda 
será quando o Citigroup for vender essas ações: se 
elas estiverem em alta, eles poderão vendê-las, mas, 
se o preço estiver muito baixo, os fundos terão a obri-
gação de comprá-las. Ou seja, o risco para o Citigroup 
é quase zero. Isso é maracutaia, isso é negociata. O 
Ministro concede a liminar e depois ignora toda a ju-
risprudência existente. Parece -me que agora estão 
mudando o seu parecer. 

Sr. Presidente, peço que esta Casa fique alerta. 
Eu, fiscalizador que sou, e tenho obrigação de ser, vou, 
sim, procurar saber o que está por trás disso. Conti-
nuarei dizendo que esta Casa tem plena confiança no 
trabalho do TCU. O Tribunal de Contas da União, até 
o presente momento, tem demonstrado ser um órgão 
apolítico, mas causa-me estranheza absurda o fato de 
Ministros mudarem seus pareceres e ignorarem as 

jurisprudências, as resoluções e os atos normativos 
da sua própria Corte. 

Por que a mudança de pensamento se a legis-
lação respaldadora não foi alterada? Isso precisa ser 
melhor explicado. Vamos, evidentemente por intermédio 
de meus advogados, insistir e fomentar outros dados 
para que essas ações não perdurem e que não haja 
prejuízo para os pensionistas desses fundos de pen-
são, como acabei de me referir. 

Com certeza, tem o dedo daquele ex-Ministro, 
muito contido nas suas palavras, o Sr. Gushiken. Sabe-
mos que muita coisa nesses fundos de pensões precisa 
ser melhor investigada e, na CPI dos Correios, iremos 
exatamente melhorar essa fiscalização.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Apre-
sentação de proposições.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES .:
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VI – ORDEM DO DIA

(Trabalho de Comissões.)
O   SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o atual Governo 
tem-se caracterizado pela falta de transparência. Esta 
é uma característica que tem marcado o Governo Lula 
desde o início; característica corrente em todos os seus 
atos, pois S.Exa. tenta de todas as maneiras impedir 
que seus dados com gastos e arrecadação sejam ana-
lisados. Começou com a divulgação desses dados nos 
Sistemas SIAFI e ANGELA.

O Sistema ANGELA permite acompanhar a exe-
cução orçamentária e o SIAFI registra todos os gastos 
e convênios com Estados e Municípios. Isto é, se foram 
bem conduzidos, se os Municípios prestaram conta do 
dinheiro recebido, enfim, fornecerão uma espécie de 
cadastro sobre tudo aquilo que acontece.

Quem não se lembra de um Senador da Re-
pública, do PT, que passava a noite em frente ao 
seu computador acompanhando gastos do Gover-
no anterior por meio do SIAFI? Quando começou o 
atual Governo, logo em 2003, fomos ao SIAFI, pois 
o nosso papel de oposição recomendava seguir as 
boas práticas do PT, que, como partido de oposição, 
fizera um bom trabalho de vigilância, de acompanha-
mento e de fiscalização. Fomos aos computadores 
do SIAFI e depois aos do ANGELA. Qual foi a nossa 
surpresa. Os dados não estavam lá. Qual a nossa 
reação? Entrar imediatamente com uma ação na 
Justiça, obrigando o cumprimento da lei, ou seja, 
que o atual Governo disponibilizasse no SIAFI os 
seus dados para que pudéssemos acompanhar a 
arrecadação e os gastos. Qual a nossa surpresa? 
Não existe uma lei que obrigue a colocação desses 
dados na Internet, nesses sistemas, para informar 
a população e o Legislativo. 

O Governo anterior o fazia por acreditar num con-
ceito, num princípio, o chamado princípio da transpa-
rência. Seguia o que dizia Norberto Bobbio. 

Recentemente falecido, o cientista Norberto Bob-
bio dizia que, no sistema democrático, poucos são os 
eleitos. O sistema da democracia representativa ele-
ge um pequeno número de pessoas. São Vereadores, 

Prefeitos, Governadores, Deputados e Senadores, um 
pequeno número de representantes da população.

Se os eleitos têm as prerrogativas de governar 
em nome da população, de representá-la como um 
todo, por outro lado, todos os eleitores têm o direito de 
saber tudo aquilo que os seus eleitos estão fazendo 
no exercício do seu mandato. É um dos pressupostos 
da democracia. 

Contudo, este Governo não gosta de divulgar 
seus dados.

Entramos  com um projeto de lei que institui uma 
espécie de lei de responsabilidade fiscal, para que o 
Governo seja obrigado a divulgar esses dados e tentar 
preencher, de forma compulsória, por força da lei, aquilo 
que era feito voluntariamente no Governo anterior. Não 
é preciso dizer que um relator, indicado pela base do 
Governo, “sentou-se”, entre aspas, sobre o projeto e 
ele não anda nas Comissões. Mas há um outro tipo de 
falta de transparência, que é fazer obras sem licitações. 
Esse é o pior retrocesso que pode haver.

O que é a Lei de Licitações? É uma salvaguarda 
destinada a proteger os recursos públicos e que parte 
de um pressuposto que é um verdadeiro divisor de 
águas. No setor privado, todos os agentes privados: 
empresas, empresários, comerciantes, consumidores, 
cidadãos, enfim, todos podem fazer tudo, exceto o 
que a lei expressamente permitir. No setor público é 
diferente: o servidor público, o agente público, aque-
le que ocupa um cargo público só pode fazer aquilo 
que a lei expressamente permitir. É o contrário. Por 
que isso? Para proteger o Erário, o recurso que não 
é dos eleitos. O recurso público é de todos e tem de 
ser aplicado de forma justa, para melhorar a condi-
ção de vida daqueles que mais necessitam de polí-
ticas públicas.

E o que estamos vendo? Um verdadeiro escân-
dalo. Quatrocentos e quarenta milhões de reais foram 
destinados a tapar buraco em 26 mil quilômetros de 
rodovias, de forma urgente, em 6 meses, e na época 
de chuva!

Ora, quem foi Vereador, quem foi Prefeito, quem 
foi Deputado Estadual, quem trabalhou num órgão de 
Estado sabe que na época das chuvas não dá para 
fazer operação tapa-buraco. E terão de fazer correndo, 
em 6 meses, e sem licitação.

Das 13 empresas já contratadas sem licitação, 
com contratos anunciados em palanques eleitorais com 
grandes festas, duas estão envolvidas em irregulari-
dades que incluem obras superfaturadas em serviços 
já prestados ao atual Governo.
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Sr . Presidente, temos de fazer um grande esforço, 
um esforço suprapartidário, pensando, acima de tudo, 
em criar salvaguardas para proteger os bens públicos. 
Não porque este Governo seja do PT. Amanhã tere-
mos outro governo, de outro partido, mas, indepen-
dentemente de qual seja o partido, as salvaguardas 
são necessárias para dificultar maracutaias, dificultar 
saques, desvio de recursos públicos. 

Essa é, a nosso ver, nas circunstâncias atuais, 
depois do tenebroso segundo semestre do ano pas-
sado, que deixou estarrecida a Nação com a revela-
ção de tantos desvios de recursos, uma das nossas 
funções primordiais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Gomes, do 
PSB do Estado de Pernambuco. S.Exa. disporá de até 
3 minutos na tribuna.

Em seguida, concederei a palavra, pela or-
dem, aos nobres Deputado Daniel Almeida, Telma 
de Souza, Carlos Abicalil, Luiz Bassuma e Almeida 
de Jesus.

O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras . e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna nesta noite para fazer 3 
registros que julgo importantes. O primeiro é relativo 
ao fato de termos começado o período de votações 
desta convocação extraordinária em clima nebuloso e 
tenso. Mas, ao término da primeira semana, vejo que 
já podemos comemorar. Afinal, votamos importantes 
medidas para a vida nacional. 

A aprovação da eliminação do pagamento pelas 
convocações extraordinárias, a partir de agora, e a 
diminuição do recesso Parlamentar foram importan-
tes atitudes tomadas por esta Casa, que esteve em 
sintonia com a maioria da população brasileira. Faço 
questão de dividir essa matéria em 2 itens distintos, 
pela importância e alcance de cada um. 

Coerente com a posição do meu Partido, o PSB, 
venho defendendo com veemência, há muito tempo, 
a redução do período de recesso parlamentar. Assim, 
em dezembro último, desta tribuna, manifestei minha 
preocupação com o desgaste decorrente do alto custo 
de uma convocação extemporânea e impopular. Feliz-
mente, com a aprovação da redução do recesso par-
lamentar e do fim do pagamento pelas convocações 
extraordinárias, esta Casa tem tudo para prosseguir 
com altivez, reconquistar a confiança do povo brasilei-
ro e resgatar seus mais nobres objetivos. A propósito, 
devo ressaltar que o Líder do PSB, Deputado Renato 

Casagrande, foi o autor da primeira proposta que previa 
o fim do pagamento adicional pelas convocações.

Votamos também nesta semana a regularização 
da situação dos agentes comunitários de saúde, luta 
que, na qualidade de profissional da área de saúde 
– sou médico –, acompanhei desde o primeiro mo-
mento. 

Trouxe-me bastante satisfação aprovação da 
PEC nº 007, conhecida como Emenda dos Agentes 
Comunitários de Saúde. Depois de longa e intensa 
luta, finalmente os agentes comunitários obtiveram 
uma vitória consagradora e merecida. Agora podemos 
assegurar que esses profissionais imprescindíveis à 
saúde pública têm um caminho seguro e promissor 
para trilhar. E quem ganha com isso é toda a popu-
lação brasileira, especialmente os mais humildes e 
necessitados.

Esta Casa aprovou a matéria em primeiro tur-
no e, tenho certeza, logo aprovará definitivamente 
a proposta de emenda à Constituição que trata da 
regularização profissional desse segmento funda-
mental para que o Sistema Único de Saúde – SUS 
possa atender bem a população brasileira. Por  isso 
temos de comemorar.

Por fim, Sr. Presidente, na qualidade de per-
nambucano, político e cidadão, não posso deixar de 
fazer um breve comentário sobre a violência em meu 
Estado. Infelizmente, essa última matéria, apesar de 
dizer respeito a Pernambuco, não me traz qualquer 
alegria ou satisfação. A total ausência de políticas de 
segurança pública e a falta de decisões de impacto do 
Governo Estadual têm deixado a população à mercê 
da própria sorte.

Em decorrência desse lastimável estado de in-
segurança, um conjunto de entidades representativas 
da sociedade organizada resolveu criar o Instituto 
Antônio Carlos Escobar – IACE, para contribuir para 
o equacionamento do problema da violência local. O 
nome do Instituto é uma homenagem ao Dr. Escobar, 
destacado médico pernambucano, barbaramente as-
sassinado em Recife, em dezembro último.

Hoje pela manhã, 42 entidades componentes do 
IACE fizeram o lançamento oficial da campanha de mo-
bilização da sociedade em prol da segurança e contra 
a violência. O evento ocorreu na sede da Associação 
Médica de Pernambuco e contou com a presença de 
dezenas de pessoas ligadas ao IACE. Que a morte do 
Dr. Escobar seja o símbolo da luta contra a violência e 
a esperança de um tempo melhor para o sofrido povo 
de meu Estado. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Edi-
nho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em 13 de setembro do ano passado, 
a ELETROBRÁS promoveu, no Centro de Pesquisas 
de Energia Elétrica – CEPEL o Seminário Geração 
Térmica a Carvão Mineral – Uma Visão Mundial.

Tivemos, então, a oportunidade de ouvir as pa-
lestras do Sr. John Topper, Diretor do Centro de Tec-
nologias Limpas de Carvão da Agência Internacional 
de Energia – IEA/UK; do Edward Rubin, professor do 
Centro de Meio Ambiente da Universidade de Carnagie 
Mellon da Pensylvania, e do representante do Governo 
brasileiro da Secretaria de Planejamento do Ministério 
de Minas e Energia.

Durante o seminário ficou claro que a seguran-
ça de suprimento de energia é o ponto vital para as 
economias mundiais. Na Europa, todos os países 
apontam para o uso de carvão como o combustível 
que tem e terá papel relevante na segurança energé-
tica. Segundo a IEA, num primeiro momento, somente 
a China deve construir cerca de 25 mil megawatts a 
carvão por ano, mas, a partir do momento em que 
os preços do gás tendem a subir, o que já vem ocor-
rendo principalmente no mercado americano, os pa-
íses desenvolvidos devem começar a encomendar 
usinas a carvão. 

A previsão da IEA é a de que de 2011 a 2030 
tenhamos, nos países desenvolvidos, cerca de 20 mil 
megawatts/ano de novas usinas a carvão. Esse incre-
mento anual também deverá continuar principalmente 
na China e na índia.

Em 23 de agosto, em Erice, na Itália, a Federa-
ção Mundial de Cientistas promoveu seminário sobre 
seqüestro de carbono, tecnologia que deverá reduzir 
cerca de 90 % as emissões de CO².

Nesse evento, foi apresentado por empresas pe-
trolíferas o desafio mundial da energia, que propõe que, 
ao mesmo tempo em que devemos garantir o acesso 
a energia barata para os pobres (e há 1,6 bilhões de 
pessoas sem acesso a energia no planeta), também 
devemos garantir a segurança energética para todos e 
reduzir os aspectos sociais e ambientais do uso dessa 
energia. 

Foi apresentado, então, um cenário de dificuldades 
para o petróleo e para o gás: um horizonte de reservas 
de 25 a 40 anos para o petróleo e de 25 a 50 anos para 

o gás natural, além do aumento dos preços de produção 
com a produção de óleos pesados, óleos associados a 
areias e xistos. Quanto ao gás natural, teremos gás mais 
profundo e remoto e, também, contaminado. 

Nesse cenário, o carvão apresenta-se como a 
alternativa mais viável, pois tem reservas para mais 
de 200 anos e apresenta-se bem distribuído no mundo 
– 25% das reservas em cada continente. Diante desse 
quadro, com a elevação de preços do gás, empresas 
produtoras de gás natural estão voltando a pesqui-
sar gaseificação de carvão, visando à economia do 
hidrogênio.

Para suplantar esse desafio mundial, Governos e 
empresas privadas, em parceria, estão investindo na 
busca de soluções tecnológicas para passar a uma 
economia menos dependente do petróleo e com me-
nos emissões de gases. A economia do carvão – só 
na mineração, em âmbito mundial, giram cerca de US$ 
25 bilhões/ano, e esse número crescerá cerca 2% ao 
ano até 2030, também segundo o IIEA –, associada 
a fabricantes de equipamentos (a General Eletric in-
vestirá US$ 2 bilhões num programa de tecnologia 
limpa), é um dos indutores desse desenvolvimento 
tecnológico.

Como estratégia geral, procura-se desenvolver 
recursos domésticos de energia.

Em nosso país, o desafio de ampliar a oferta 
de energia está, entre outros fatores, relacionado às 
restrições impostas pela legislação ambiental para a 
construção de novas usinas hidrelétricas e, dessa for-
ma, conduzindo a discussões sobre um combustível 
que foi relegado, nos últimos 20 anos, a situação de 
segunda categoria, apesar de ser a maior reserva de 
combustível fóssil do Brasil (2,7 vezes as reservas de 
petróleo).

Segundo o economista Carlos Lessa, a energia 
é, isoladamente, o setor mais estratégico para o futuro 
desenvolvimento das forças produtivas. Os itens que 
podem ser negociados internacionalmente – petróleo 
e derivados, carvão e etanol – exigem estruturas lo-
gísticas extremamente especializadas. O exercício de 
soberania nacional e de redução de vulnerabilidade a 
alterações geopolíticas externas recomenda a maior 
auto-suficiência possível e (ou pelo menos) a disponibi-
lidade de estoques de garantia. O suprimento potencial 
de energia tem de crescer à frente das necessidades. 
A saúde macroeconômica, a saúde do desenvolvimen-
to produtivo e social exige margens de segurança de 
abastecimento solidamente constituídas. 
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Energia, na perspectiva nacional, não pode ser 
tratada como mercadoria ou commodity. Sendo chave 
para o futuro e exigindo decisões técnicas e políticas, 
é tema de planejamento à longo prazo. E esse planeja-
mento não deve ser apenas indicativo, mas interativo, 
o que impõe coordenação público-privada e agências 
e protagonistas públicos bem estruturados e bem geri-
dos. Uma sociedade nacional cria os alicerces de seu 
futuro por meio de decisões que afirmam seu desejo 
de ser muito mais do que prevêem os sinais imediatos 
de mercado.

Entendemos fundamental o papel do Governo na 
definição de políticas públicas, e a área de energia, com 
sua logística associada, deve merecer toda a prioridade. 
O desafio da energia deve ser vencido com ações que 
contemplem todas as formas de energia, priorizando 
as fontes domésticas e o carvão mineral que, face as 
suas reservas, deve receber especial atenção.

E essa atenção do Poder Público, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, passa por ações integradas 
dos diversos Ministérios, sob a coordenação da Casa 
Civil, quais sejam:

a) implantar um programa de conhecimento 
geológico sobre combustíveis fósseis sólidos; 

b) estabelecer programa de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Demonstração de Tecno-
logias (combustão, gaseificação e siderurgia) 
apropriadas ao uso do carvão nacional e for-
mação de recursos humanos; 

c) estudos de logística e, 
d) equiparação (isonomia de tratamento) 

dos incentivos com outras fontes térmicas (re-
gulamentação da Lei 10.438, de 2002).

Com a definição de uma política pública para o 
carvão mineral que incorpore essas ações, temos a 
certeza que estaremos dando um passo certo para a 
diversificação de fontes energéticas e para a garantia 
de um bem essencial para o desenvolvimento susten-
tável: a energia.

Lembro aos nobres Parlamentares que tive a hora 
de participar de seminário na Sardenha, sul da Itália, 
com a presença de mais de 15 países, no qual ficou 
claro e evidente que teremos de investir em pesqui-
sas de modo geral nessa área, objetivando não correr 
o risco de, nas próximas décadas, não termos mais 
energia suficiente para atender à demanda.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O   SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

A   SRA. TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero fazer uma breve comunicação 
abordando 3 assuntos: FUNDEB, a questão do gás da 
Bacia de Santos e a reinauguração do Teatro Coliseu 
na cidade de Santos. 

Vários companheiros, Sr. Presidente, já falaram 
sobre a necessidade de aprovarmos o mais rapidamen-
te possível o FUNDEB, para que possamos agregar as 
creches à educação básica e à educação infantil, o que 
permitirá ao Estado cumprir sua obrigação para com 
as crianças, desde seu nascimento até os 3 anos de 
idade, em relação aos seus estudos e cuidados.

Evidentemente , semana que vem voltaremos a 
esse assunto, de maneira mais aprofundada. 

Sobre a questão do escritório de gás e petróleo da 
Bacia de Santos, instalado esta semana, para alegria 
do Estado de São Paulo, farei amanhã um pronuncia-
mento mais consistente, no Grande Expediente, quando 
ocuparei esta tribuna por volta das 10h30min.

Finalmente, Sr. Presidente, tratarei do Teatro 
Coliseu. Citarei trechos de um artigo escrito pela ar-
quiteta, professora universitária e ex-Secretária de 
Meio Ambiente e Planejamento de Santos quando de 
minha gestão na Prefeitura, Lenimar Gonçalves Rios, 
e também pelo professor de História Cecilio Antônio 
da Rocha Melo.

Eles fazem uma série de considerações sobre o 
Teatro Coliseu.

Inaugurado em 21 de junho de 1924, o Teatro 
Coliseu, na cidade de Santos, representava a neces-
sidade cultural mostrada pelo poder da elite urbana 
santista e, de alguma maneira, recuperava o ideário 
da Semana de Arte Moderna, que acontecera 2 anos 
antes, em 1922.

Sr. Presidente, esse teatro tem mais de 70 anos. 
Foi a iniciativa do Sr. Manuel Fins Freixo, empresário do 
ramo de pesca, à época, que fez com que o sonho de 
um teatro da envergadura do Coliseu, com capacida-
de para 2 mil espectadores, pudesse ser concretizado. 
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Foi um projeto de João Berlins, espanhol radicado em 
Santos, na condição de empreiteiro. 

O que havia de diferente naquele teatro eram a 
acústica, os ornamentos, as pinturas de Adolfo Fon-
zari, artesão italiano formado pelo Liceu de Artes e 
Ofícios, mas, principalmente, a capacidade de trazer 
para a cidade de Santos peças de teatro da melhor 
qualidade. Eu, ainda adolescente, lá assisti à primeira 
versão da peça Hair, tão conhecida mundialmente, e 
também O Rei da Vela, com Renato Borghi e a sau-
dosa Dina Sfat.

Sr . Presidente, quando fui Prefeita, por meio do 
Decreto nº 1.734, de 2 de setembro de 1992, tive a fe-
licidade de declarar esse teatro utilidade pública para 
fins de desapropriação. O meu sucessor, Sr. David Ca-
pistrano, lamentavelmente falecido, fez a negociação 
com a família Freixo, dona do teatro, representada por 
Luiz Fernando Tormin Freixo, para que se pudesse fa-
zer um projeto de restauro, para ser esse monumento 
fantástico da cultura santista um patrimônio para outras 
gerações e para sempre. No dia 26 de janeiro, Santos 
faz mais um ano de idade, e é quase tão velha quanto 
São Vicente. 

Esse teatro foi restaurado a partir de 2 iniciativas: 
uma, que tenho a honra de dizer, foi do meu Gover-
no, e a consolidação foi feita no Governo do Sr. David 
Capistrano. Ficou por um tempo esquecido, mas as 
obras foram retomadas agora, e no dia 26 de janeiro 
vamos comemorar a sua reinauguração, depois de ter 
sido um cine para transmitir filmes pornográficos e ter 
passado por diversas situações para sobreviver depois 
da entrada da televisão. 

Esse fato não marca apenas a minha cidade, 
mas a resistência cultural do País, principalmente o 
sonho daqueles que, como os que construíram o Co-
liseu, apostam na verdadeira ação cultural que, para 
mim, é a grande resistência política de qualquer país, 
e que no Brasil não poderia ser diferente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a 
ler o artigo Coliseu e o Resgate da História, redigido 
por Lenimar Gonçalves Rios (arquiteta, professora 
universitária e ex-Secretária de Planejamento e Meio 
Ambiente de Santos) e Cecilio Antônio da Rocha Melo 
(professor de História), em homenagem à reinaugura-
ção do Teatro Coliseu, construído há mais de 70 anos 
e agora completamente restaurado.

“A próxima entrega do Teatro Coliseu, 
após as obras de restauro, nos remete a fatos 
de uma história recente que não pode passar 
desapercebida. Essa história começa no dia 2 
de setembro de 1992, quando a prefeita Telma 
de Souza assinou o Decreto 1.734/92, decla-

rando aquele local de utilidade pública para fins 
de desapropriação. Além de representantes 
da família proprietária, o ato reuniu um grupo 
de santistas que nos últimos anos lutara pela 
recuperação daquele bem, dentre os quais o 
Fórum da Cidade, à época coordenado pela 
advogada Drª Tânia Machado de Sá, Secre-
tária-Geral da OAB/Santos.

Em seu discurso, a prefeita fez menção à 
boa vontade da empresa proprietária em selar 
entendimentos que viabilizaram a aquisição do 
imóvel e também ao fato de que a desapropria-
ção representava um ato de ‘resistência cultural, 
recuperando um patrimônio por onde passaram 
vozes que mudaram os discursos políticos’.

Tudo começara quase 70 anos antes, 
quando o português Manuel Fins Freixo, em-
presário do ramo de pesca que gostava de 
promover a vinda de companhias teatrais e a 
exibição de filmes em espaços que arrendava, 
teve a idéia de construir em Santos um teatro 
inspirado no que havia de mais requintado em 
algumas capitais brasileiras e européias. Aten-
dia, assim, expectativas da nova elite urbana 
da cidade, que reclamava um espaço de cul-
tura e entretenimento à altura da importância 
de Santos no cenário nacional.

O Coliseu diferenciava-se, por sua monu-
mentalidade, do que existia na cidade em ter-
mos de casa de espetáculos. Tinha capacidade 
para mais de 2 mil espectadores, devidamente 
distribuídos, segundo o poder aquisitivo, pela 
platéia, camarotes, frisa e balcão, e estava apto 
para recepcionar grandes espetáculos em ra-
zão das dimensões de seu palco e de enormes 
áreas de apoio. O projeto, de autoria de João 
Berlins, espanhol radicado em Santos, onde 
exercia atividades de empreiteiro, transpunha o 
que havia de mais moderno do ponto de vista 
técnico e também o que havia de mais repre-
sentativo no repertório eclético europeu, em 
termos de estilo arquitetônico. Eram notáveis 
os recursos de acústica do teatro, assim como 
os ornamentos (especialmente os internos) e 
as pinturas de Adolfo Fonzari, um jovem arte-
são italiano de nascimento, mas formado pelo 
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.

Inaugurado em 21 de junho de 1924, 
o Coliseu estava no limite entre duas épo-
cas. Se por um lado era uma das formas de 
expressão do poder da elite urbana, repre-
sentava, por outro, parte do ideário que dois 
anos antes a Semana de Arte Moderna rui-
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dosamente questionara, prenunciando novos 
tempos. Representava, também, uma era que 
jovens militares sublevados no Estado de São 
Paulo lutavam por extinguir. Era tudo o que a 
Coluna Prestes, cuja marcha se iniciaria em 
dezembro, contestava.

Após a Segunda Guerra Mundial, o mun-
do aspirava por mais liberdade e a arte pro-
curava aproximar-se de seu público. A pro-
dução teatral define-se por espetáculos vol-
tados a pequenas e médias platéias, do que 
é exemplo o Teatro Brasileiro de Comédia, 
o TBC. A indústria do cinema polariza cada 
vez mais a atenção do público como forma 
de entretenimento ao alcance de quase to-
dos os bolsos.

Sobrevivendo a essas novas contingên-
cias, o Coliseu atravessa as décadas subse-
qüentes à de sua inauguração, apoiado em 
exibições cinematográficas, mas sem abdicar 
dos programas teatrais, inclusive de espetá-
culos de grande porte, como ‘Hair’ e ‘O rei da 
vela’, na década de 70.

Pelo menos até os anos 60, o Coliseu 
serviu de espaço para algumas das grandes 
manifestações políticas – os chamados atos cí-
vicos – que aconteceram na cidade. É também 
nos anos 60 que o cinema, pilar comercial do 
Coliseu, começa a ser preterido na preferência 
popular, com a entrada cada vez mais massiva 
da televisão nos lares brasileiros.

Com isso começam a desaparecer os 
cinemas de bairro, categoria a que o próprio 
Coliseu pertencera, particularmente a partir 
dos anos 50. Os cinemas de bairro somem 
paulatinamente à medida que se consolida a 
‘Cinelândia’, corporificada na concentração de 
salas de exibição num quadrilátero do Gonza-
ga, bairro que na década de 70 se consolida 
como um importante centro comercial secun-
dário. Para enfrentar essas vicissitudes, foram 
necessárias intervenções desfiguradoras no 
prédio do Coliseu, como a que modificou o foyer 
para instalação de cabine de projeção.

O projeto de restauração, elaborado 
na gestão do prefeito David Capistrano por 
equipe de arquitetos da Prefeitura Munici-
pal de Santos, tinha por princípio adequar 
funcionalmente o velho teatro às necessida-
des atuais, com a incorporação de modernos 
equipamentos cenotécnicos, acústicos e de 

controle climático. O edifício receberia adap-
tações para acesso e circulação de deficien-
tes físicos. Ao lado do prédio foi projetado um 
anexo destinado a camarins e salas de en-
saio. No terraço foi projetado um restaurante 
para freqüentadores e não freqüentadores do 
teatro, sinalizando abertura daquele espaço 
ao público em geral.

Mais que introdução de novas tecnologias, 
o projeto de restauração propõe novas formas 
de relação entre os freqüentadores daquele 
espaço, com a eliminação da divisão social 
imposta pelo projeto original, ‘quando escadas 
separavam a classe alta do resto do público e 
só os ricos tinham acesso ao foyer’, no dizer 
de um dos autores do projeto de restauro, ar-
quiteto Nelson Gonçalves, em entrevista ao 
jornal local. 

O início das obras, em agosto de 1996, teve 
um significado especial para todos que durante 
anos batalharam pelo resgate do Coliseu, não 
como algo parado no tempo, mas como um patri-
mônio vivo com a concretização de uma proposta 
fundada na democratização daquele espaço, ou-
trora pertencente à família Freixo, representada 
por Luiz Fernando Tornin Freixo.

Lenimar Gonçalves Rios e 
Cecilio Antônio da Rocha Melo.”

O SR. CARLOS ABICALIL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, 
Deputada Telma de Souza, venho à tribuna fazer alguns 
registros sobre fatos que me alegram. O primeiro é re-
ferente à decisão adotada pela Casa nesta semana, 
respondendo também a apelo popular, que conta com 
o apoio da minha bancada desde Legislaturas anterio-
res e com o meu desde o primeiro momento do man-
dato. Refiro-me à supressão do pagamento extra nas 
convocações extraordinárias do Congresso Nacional. 

Tal  supressão está consolidada na votação da 
proposta de emenda à Constituição que reduz o pra-
zo do chamado recesso parlamentar, o que atende, 
por um lado, sem qualquer sombra de dúvida, a ex-
pressivo apelo popular, às vezes expressado de ma-
neira distorcida, e, por outro, contribui para o avanço 
democrático e para a transparência deste Poder. A 
palavra “transparência”, aliás, é hoje usada por di-
versos Parlamentares, em especial pelos da Oposi-
ção. Essa medida contribuirá não apenas para que 
sejamos mais bem compreendidos como Poder pela 
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população, mas também para podermos, com mais 
transparência, prestar contas das relevantes ativida-
des que este Congresso, a Câmara dos Deputados 
em particular, realiza.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero me con-
gratular com os agentes de saúde pela importante re-
solução – posto que, por decisão do Tribunal de Contas 
da União, eles tiveram seus pagamentos suspensos 
desde o mês de dezembro – com a aprovação, em 
primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição 
que os consolida como servidores do Sistema Único 
de Saúde e de combate a endemias. 

Registro também o transcurso dos 145 anos da 
Caixa Econômica Federal. 

A propósito, Sr. Presidente, uma vez que me re-
feri a transparência, ressalto como é interessante ver 
alguns membros da Oposição cobrarem transparência 
de nosso Governo, usando dados do SIAFI, que, dizem, 
não alimentamos mais. É uma contradição absurda a 
que ouvi há pouco neste plenário.

Falam de escândalos – e participo da CPMI dos 
Correios –,  Marcos Valério, de envolvimento com ban-
cos, de financiamento de campanha etc. Qual, porém, 
o ano em que teve origem tudo isso? O ano de 1998. 
Em que campanha? Na do PSDB. Quem era o can-
didato? O ex-Presidente do partido. E querem debitar 
em nossa conta a criação desse modelo, meu caro 
Vicentinho. 

Creio que a grande contribuição do PT é, de fato, 
fazer um Governo transparente, assumindo os eventu-
ais erros; depurando-se internamente; cobrando, sem 
jogar nada para debaixo do tapete, a liberdade do Par-
lamento, da Polícia Federal, do Ministério Público em 
proceder às investigações. Porém, é meu dever – e fiz 
isso hoje, ao protocolar documento na Procuradoria 
da Câmara dos Deputados – dizer do serviço sujo de 
determinados setores da imprensa, em particular do 
veículo chamado Veja. 

Deputado Luiz Bassuma, depois de conceder a 
essa revista, no dia 5 de janeiro, uma entrevista de 15 
minutos a respeito do desdobramento da CPMI dos Cor-
reios, não vi publicada uma linha sequer do que disse 
sobre o que deve ser a prestação de contas do Congres-
so Nacional ao povo brasileiro, as descobertas que, de 
fato, precisam estar “descobertas”, sem cobertura, no 
relatório final, e a transparência com que o debate das 
diferenças de interpretação tem de ser feito. 

Quando  temos diferenças, divergências de opi-
nião, nós as manifestamos lá, no plenário da CPI. Isso, 
porém, é entendido pela revista Veja como serviço 
sujo. Quer dizer, a transparência da opinião, o deba-

te franco da divergência, a confrontação de idéias e 
dados são interpretados como sujeira. Por quê? Qual 
seria o serviço limpo? Um acordão para empurrar a 
sujeira para debaixo do tapete? Fazer de conta que 
não descobrimos que as maracutaias envolvendo fi-
nanciamentos de campanha – como se estas fossem 
novidades – não foram criadas agora? Acreditar que o 
envolvimento do sistema financeiro com financiamento 
irregular de campanha é de agora? É incrível!

Por isso, Sr. Presidente, entrei com representa-
ção junto à Procuradoria da Câmara. É impossível! É 
a terceira vez que a revista Veja assim procede em 
relação a mim – e tenho certeza de que ela age da 
mesma forma com outros Parlamentares também. Creio 
e aposto na liberdade de imprensa e de opinião, mas 
ela tem de ser responsável com a fonte. Se faz entre-
vista, é meu direito exigir que o que eu disse seja o 
que vai ser publicado, e não a opinião do editor ou do 
jornalista A, B, C ou D. Peço, portanto, a transcrição, na 
íntegra, da entrevista que concedi no dia 5 de janeiro 
e da qual nenhuma linha foi publicada. 

Ao mesmo tempo, com base no art. 21 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito 
que as providências devidas, a partir da Procuradoria 
desta Casa, sejam tomadas, em primeiro lugar, para 
assegurar a opinião do Parlamentar no livre exercício 
do seu mandato; em segundo lugar, para assegurar o 
resgate da imagem pública, da honra e da dignidade 
de quem se pronuncia por representação popular, não 
por opinião pessoal, e, em terceiro lugar, para dar co-
nhecimento à população brasileira do que é o cenário 
político de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e 
cumprir o dever cívico de demonstrar tudo aquilo que 
é descoberto de maneira republicana e não parcial e 
partidária. 

Na sessão de amanhã – se tivermos o quorum 
inicial para inaugurar a sessão –, trabalharei assunto 
que, na semana que vem, trará a esta Casa, sem dú-
vida nenhuma, uma grande decisão: a emenda consti-
tucional que trata do novo financiamento da Educação 
Básica, o FUNDEB. 

Por fim, Sr. Presidente, formulo votos de que o 
final de semana dos meus colegas Parlamentares e 
das famílias que nos ouvem seja absolutamente come-
morativo dos avanços aprovados por esta Câmara e 
que, espero, serão confirmados de pronto pelo Senado 
Federal, correspondendo ao apelo popular e à respon-
sabilidade dos mandatos outorgados pelo povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. ALMEIDA DE JESUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (PL – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, temos visto nossas prerro-
gativas desaparecerem aos poucos ao longo do tempo. 
Não bastasse isso, agora a mídia nacional se acha no 
direito de pautar a agenda desta Casa.

Chega, Sr. Presidente! Precisamos reagir. A Mesa 
Diretora desta Casa, a Corregedoria, a Procuradoria e 
o Colégio de Líderes – por que não dizer toda a Casa 
– precisam tomar as providências necessárias. Não 
podemos, Sr. Presidente, nos intimidar sem tomar 
uma iniciativa. 

Os órgãos de comunicação em nosso País são 
concessões públicas e a imprensa brasileira é livre 
para fazer o seu trabalho, mas não pode extrapolar os 
limites da responsabilidade com que noticia. As fontes 
precisam ser conhecidas tanto pelo Parlamento quanto 
pela sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, reitero questão de ordem que fiz 
à Mesa, na sessão de hoje pela manhã. Formulo-a 
novamente, nos seguintes termos, porque ficou um 
vácuo. 

Solicito à Mesa que me esclareça uma dúvida em 
relação ao pagamento de parcela indenizatória desta 
convocação extraordinária.

Tenho ouvido alguns Parlamentares anunciarem 
que não estão recebendo esse pagamento, que estão 
doando diretamente a instituições diversas.

Ora, como é possível fazer uma doação de verba 
que ainda não se recebeu? Ou, se já foi depositado 
na conta do Parlamentar, e o mesmo sacou, não ca-
racterizaria apropriação indevida, já que o beneficiá-
rio teria recusado o recebimento? Poderia ele fazê-lo 
diretamente? O mais grave, alguns estão indicando 
instituições ligadas direta ou indiretamente a suas ba-
ses eleitorais, como noticiado em alguns programas 
jornalísticos.

Por isso, indago a V.Exa. se a Câmara dos Depu-
tados está repassando diretamente a alguma entidade 
ou instituição o valor que seria pago a esses Parlamen-
tares. Se assim estiver procedendo, não estaria, pois, 
permitindo e, por que não dizer, concordando com a 
dilapidação do patrimônio público, já que são recursos 
do orçamento desta Casa destinados ao pagamento de 
pessoal? Se estornados ao orçamento da Casa, não 
caberia somente à Câmara dos Deputados, através de 
sua Mesa Diretora, a decisão de doar ou não doar?

Essa é a questão de ordem que reitero, Sr. Pre-
sidente.

Quero também parabenizar meus conterrâneos 
cearenses residentes no Vale do Jaguaribe, principal-
mente da minha terra, Alto Santo, pela liberação de 
recursos e decretação de desapropriação das áreas 
destinadas à construção do Açude Figueiredo, naquele 
Município, publicada no Diário Oficial da União no últi-
mo dia 28 de dezembro, e que vai resolver problemas 
drásticos da seca na região composta pelos Municípios 
de Alto Santo, Potiretama, Ererê, Iracema e outros.

Aproveito a oportunidade para desejar sucesso 
ao novo Diretor-Geral do DNIT, engenheiro e auditor 
Mauro Barbosa, parabenizando também o Presiden-
te Lula e o Ministro Alfredo Nascimento pela brilhante 
escolha. 

As BRs-116, 020, 222, 304 e 230 já estão em 
obras de recuperação. Em alguns trechos, recuperação 
total, em outros, obras emergenciais de manutenção.

A BR-116 foi beneficiada pela MP nº 266 com 37 
milhões de reais para a concretização total do trecho 
Fortaleza-Pacajus, obras na ponte de Peixe Gordo, 
sobre o Rio Jaguaribe, em Tabuleiro do Norte; e na 
ponte sobre o Rio Banabuiú, em Limoeiro do Norte 
(obras de construção com alargamento), além de re-
cuperação e manutenção da rodovia até a divisa com 
Pernambuco.

Na BR-020, o trecho Fortaleza-Canindé foi 100% 
concluído; as obras foram iniciadas no trecho Canin-
dé-Boa Viagem e Boa Viagem-Tauá-Divisa com Piauí, 
dentro do plano emergencial de recuperação das ro-
dovias.

E não fica por aí, Sr. Presidente: o Anel Viário de 
Fortaleza está em obras desde o entroncamento da 
BR-222/020 com a BR-116 até a CE-040, no Municí-
pio de Aquiraz.

Na BR-222, as obras tiveram início no trecho 
Itapajé-Sobral, com recursos totalmente assegurados. 
No trecho Croatá-Itapajé se fez necessário readequar 
o projeto, mas, com recursos também assegurados, a 
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perspectiva é de que até o final de fevereiro as obras 
estejam em fase de conclusão.

Na BR-304, obras de recuperação e manutenção 
estão a pleno vapor, além de ter sido autorizado pelo 
TCU o reinício das obras da Ponte Juscelino Kubitschek 
sobre o Rio Jaguaribe. Essa é a ordem do Presidente 
Lula e do Ministro Alfredo Nascimento. 

Quero parabenizar a Assembléia Legislativa do 
Ceará, as Câmaras Municipais das cidades por onde 
passam essas BRs e a sociedade civil organizada por 
intermédio das associações, federações, sindicatos e 
outras entidades representativas, que formaram comis-
sões para acompanhar e fiscalizar essas obras.

Sr. Presidente, V.Exa. ainda deverá responder 
à minha questão de ordem, acatando-a ou não, para 
que fique conhecida pelo povo do nosso Ceará e do 
Brasil. 

Peço a V.Exa. a divulgação deste pronunciamento 
nos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – A Mesa 
recebe o discurso de V.Exa., assim como a questão 
de ordem reiterada, e, oportunamente, responderá a 
V.Exa., nobre Deputado Almeida de Jesus.

O SR. WAGNER LAGO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO WAG-
NER LAGO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero falar de um drama que vivi esta sema-
na.

O Brasil conhece o cidadão Milton Barbosa, um 
dos fundadores do Movimento Negro Unificado – MNU. 
O que esse pai de família passou em Santos no último 
final de semana não foi pouco.

Milton Barbosa tem um filho esquizofrênico e 
dependente químico, que desapareceu nas praias da 
Baixada Santista. O pai passou o dia procurando o 
rapaz, que havia acabado de sair de uma clínica de 
tratamento psiquiátrico.

Milton Barbosa encontrou o filho na cadeia – pre-
vista para abrigar 30 presos, contava com 120 –, para 
onde fora levado por ter sido flagrado tentando roubar 
uma bicicleta. Tão logo chegou à cadeia, contudo, os 
próprios presos e os agentes penitenciários percebe-
ram a condição do rapaz.

Chicão, Presidente do SINTRAPORT, Solange, 
companheira da CUT na Baixada Santista, Dr. Militão, 
grande advogado do Estado de São Paulo, e eu procu-
ramos a Justiça tentar a liberação do menino.

Encontramos de plantão alguns funcionários e 
uma jovem juíza. Esta, apesar de toda a documenta-
ção que provava a condição do rapaz e de ser ele réu 
primário, ainda assim quis ouvir a opinião da promotora 
de plantão, também jovem.

Sr. Presidente, captei ali uma profunda insen-
sibilidade diante daquele drama. Eu imaginava que 
entregariam aquela criança, na verdade, em situa-
ção desesperadora, aos cuidados do pai para que o 
levasse para junto da mãe, Fátima, e de todos os fa-
miliares. A Justiça decidiu mantê-lo preso, não sei se 
por medo ou por insensibilidade, mas considerei esse 
fato absurdo.

Manifesto minha solidariedade ao Sr. Milton Bar-
bosa, grande guerreiro, à sua família e ao seu filho. A 
decisão está tardando muito. Espero que, na próxima 
semana, a Justiça seja justa e não falhe outra vez.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores que nos assistem 
esta noite, manifesto-me sobre os recentes momentos 
vividos por esta Casa. 

Há uma descrença mundial em relação aos Par-
lamentos. Em todos os países existe um desgaste do 
Parlamento e, mais do que isso, da política. 

O cidadão comum tem visto a política de forma 
generalizada como atividade de perdulários, de inefi-
cazes, de inexpressivos e de corruptos. Na minha opi-
nião, isso é conseqüência de uma visão política que 
priorizou a tecnoburocracia, que afirmou que a história 
tinha acabado, negando as ideologias e favorecendo 
o mercado dos valores materiais. 

Evidentemente, nós políticos não podemos tirar 
nossa parcela de culpa. Contribuíram para esse con-
ceito, essas idéias, essa visão e essa ideologia, os 
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maus políticos, os maus procedimentos, a corrupção, 
tudo isso responsável pela dramática crise que hora 
vivemos no País.

Não podemos desconhecer que as votações desta 
semana, que eliminaram o pagamento de convocação 
extraordinária e reduziram o recesso parlamentar, têm 
alguma relação com esse desgaste.

Srs. Deputados, cumpro meu terceiro mandato, 
e várias vezes, nós, do Partido dos Trabalhadores, 
tentamos reduzir privilégios. Fomos impedidos por 
causa de discursos, às vezes, grosseiros, de falsos 
moralistas, indignados contra nossas ações. Mas, fi-
nalmente chegou o momento de mudar. É positivo o 
fato de compreendermos a hora de começar a reduzir 
essas discrepâncias. 

No entanto, precisamos ter um certo cuidado com 
as críticas generalizadas feitas pela imprensa e com 
a reação da sociedade contra nossa atividade políti-
ca. Ninguém vem para cá sozinho. Somos mandados 
para cá por votos dos cidadãos e das cidadãs. Neste 
momento, é preciso ter um pouco de calma, para não 
generalizarmos e não aumentarmos a desmoralização 
que recai sobre a atividade política e que, portanto, 
ameaça a democracia. 

Alguém imagina que é bom fechar o Parlamen-
to? Quem não se lembra dos Parlamentos fechados e 
amordaçados ao tempo das ditaduras na América do 
Sul? Quem não se lembra da corrupção, da tortura, 
da violência praticada por falta de vozes nesta Casa? 
Então, que a imprensa vá devagar com suas críticas 
ao Parlamento nacional. De certa forma, há uma irres-
ponsabilidade muito grande. Há Parlamentares que 
vendem dificuldade para colher facilidade, e que só 
estão a fim de jabá. Às vezes, até incentivam a deso-
nestidade de jornalistas que nos atacam, porque, nos 
bastidores, há quem procure políticos para receber 
dinheiro e divulgar certas coisas. Sabemos que parte 
da imprensa está comprometida com isso. Portanto, 
temos que ter o cuidado e a decência de não genera-
lizar e levar a sério tudo o que diz a imprensa sobre 
as atividades políticas nesta Casa.

Creio que estamos tirando lições dramáticas, 
sérias e importantes para a democracia do País. Não 
podemos, portanto, esquecer o nosso papel como re-
presentantes do povo. Somos representantes da popu-
lação e, por isso, merecemos respeito. Temos que nos 
dar o respeito e o devido exemplo para a sociedade, a 
fim de também sermos respeitados.

No mais, não devemos ser excessivamente pa-
triotas com nossa corporação. Ao que parece, todo 

mundo resolveu atirar pedras, e nós somos os pobres 
coitados. Portanto, não podemos permitir que parte 
da imprensa queira nos fazer exatamente de grande 
vilão da vida pública no País. Ora, não existe demo-
cracia sem Parlamento, não existe vida sem política. 
A ausência da política significa exatamente ditadura, 
obscurantismo, autoritarismo, com sofrimento da po-
pulação e da sociedade.

Por isso, este é um momento delicado, mas, de 
igual modo, favorável a que possamos crescer politica-
mente e aprimorar a democracia e o Estado de Direito 
em nosso País. 

O SR. ANTONIO CAMBRAIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia, 
do PSDB, do Estado do Ceará.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a grande imprensa brasileira e tam-
bém a pequena, por indução, a serviço não sei de 
quem, está encetando uma intensa campanha difa-
matória e depreciativa contra o Congresso Nacional, 
mais especificamente a Câmara dos Deputados, o que 
tem influenciado a opinião pública de forma negativa 
e prejudicial à democracia.

A Câmara dos Deputados é uma instituição repre-
sentativa e um dos Poderes da República, símbolo da 
democracia, que devemos preservar, honrar e, sobre-
tudo, respeitar. A Casa é composta de 513 Deputados. 
Esse número reflete a verdadeira e rica representa-
ção do povo brasileiro: o mestiço, o branco, o preto, 
o caboclo, o índio, o nissei; também o rico, o pobre, o 
remediado, além de homens e mulheres oriundos das 
mais diferentes situações profissionais e intelectuais 
do País, como servidores públicos, professores, pro-
fissionais liberais, trabalhadores comuns, grandes e 
pequenos empresários, desempregados. Enfim, todos 
os brasileiros estão aqui representados, desde o PhD 
mais letrado até o analfabeto ou o simplesmente alfabe-
tizado. Todos chegam à Câmara depois de escolhidos 
em eleições livres, para que, num período de 4 anos, 
representem o povo, basicamente, na elaboração das 
leis e na fiscalização dos atos do Poder Executivo.

Portanto, Deputados e Senadores não são empre-
gados ou trabalhadores, na forma da expressão, com 
carteira assinada, com obrigação de bater o ponto na 
chegada e na saída, com férias de 30 dias. Não. São 
representantes do povo, onde quer que estejam. Para 
o exercício dessa missão, necessitam de condições 
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suficientes, dentre elas a remuneração e a disponibi-
lidade de tempo para que possam honrar o mandato. 
Se assim não fora, para o Congresso Nacional só vi-
riam os ricos, os representantes de grupos poderosos, 
que não precisam do dinheiro para exercer o mandato 
e fazer política.

Acredito até que essa campanha subversiva visa 
exatamente a isto: restringir a representação demo-
crática apenas aos grupos mais ricos e poderosos, 
deixando de ser democrática. 

Quanto ao tempo de permanência dos Parlamen-
tares nas dependências do Congresso Nacional, esse 
assunto precisa ser mais bem debatido. Há países 
onde o Congresso funciona apenas 6 meses no ano, 
e são exatamente aqueles mais desenvolvidos, mais 
civilizados. A questão não está na quantidade, mas 
na qualidade da representação – quanto mais ampla, 
mais significativa. 

Mas não é destruindo a instituição que chegare-
mos lá. Pelo contrário, temos que fortalecer a nossa 
representação, elegendo bons Parlamentares, com-
prometidos com a população, e rejeitando os maus. 
A idéia de que tanto melhor será a qualidade das leis 
quanto maior for a permanência dos Parlamentares nas 
dependências do Congresso Nacional durante o ano 
e menores forem os salários não tem sustentação. A 
qualidade será melhor quanto mais rica e abrangente 
for a representatividade do Congresso Nacional. Essa 
não tem preço. 

Só por hipótese, vamos imaginar um Congresso 
sem uma ampla representatividade, que não remu-
nerasse bem os seus componentes e que não tives-
se nenhum recesso. Será que seria melhor para a 
democracia, para a vida brasileira? Acho que não. 
Ao final, sairia muito mais caro para o povo. Num 
Congresso cujos membros estivessem aqui todos 
os dias, sem ter recesso, sem receber nenhum cen-
tavo, a representatividade não existiria. Estariam 
aqui pessoas que não seriam os representantes da 
população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Encer-

rado o período de breves comunicações e não havendo 
mais oradores inscritos, expresso nossos agradecimen-
tos a todo o povo brasileiro que está acompanhando os 
trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados. 

Em nome do Deputado Aldo Rebelo, Presidente 
da Casa, e da Mesa Diretora, deixo o nosso abraço 
a todos.

Agradeço aos servidores e a todos que têm, de 
uma maneira ou de outra, contribuído para o bom an-
damento dos nossos trabalhos. 

Quero também mandar meu abraço especial ao 
povo de Rondônia. Amanhã receberemos a visita do 
Presidente Aldo Rebelo, fato que muito nos honrará. 
Ficaremos agradecidos e honrados com a presença 
de S.Exa. na cidade de Vilhena e, à noite, na Capital, 
Porto Velho.

Nossos agradecimentos a todos aqueles que 
estão assistindo a esta sessão. Boa-noite ao Brasil e 
ao meu Estado.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Encerro 
a sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, 
dia 20, às 9 horas. 

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5 
Sessões (Art. 216 § 1º, do RICD)

Nº 277/05 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) – Acrescenta dis-
positivos ao Regimento Interno e ao Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, a fim de permitir o funcionamento 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar durante o 
recesso parlamentar.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.541-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Senhora Santana da 
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Comunidade de Jati a executar, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jati, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.636-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural Comunitária Rui Barbosa a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.802-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que de-
clara a perempção da concessão outorgada à Rádio 
Interior Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade 
de Caxias, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.851-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação, 
Cultura e Meio Ambiente de Araponga a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Araponga, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.876-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que de-
clara a perempção da concessão outorgada à Rádio 
Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santana, Esta-
do da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.891-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária Varzea do 
Curral a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Filadélfia, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.918-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Mercosul de Difusão Comunitária a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pedro Osório, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.929-A/05 (Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática) – Aprova o 
ato que autoriza ao Educandário Batista de Porto 
Velho – EBPV a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Porto Velho, Estado 
de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.944-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cidade de Mairinque 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade Mairinque, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.946-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, 
Cultural e Social “Liberdade” a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade Ipuã, Estado de 
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.952-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação da Rádio Alternativa FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra 
do Corda, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.955-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Fundação Educacional 
Dom Pedro Felipak para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, na cidade de Ibaiti, Es-
tado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.958-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Atalaia de 
Comunicação e Cultura a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Caculé, Es-
tado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.962-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Diamantina a executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade Morro 
do Chapéu, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.967-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Proteção e Preservação do Vale 
do Apodi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.968-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Professor Falcão – FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade Toritama, Estado de 
Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.972-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Comunicação Alter-
nativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de 
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

PROJETOS DE LEI:

Nº 4.746-C/05 (PODER EXECUTIVO) – Institui o Re-
gistro Temporário Brasileiro para embarcações de pes-
ca estrangeiras arrendadas ou afretadas, a casco nu, 
por empresas, armadores de pesca ou cooperativas 
de pesca brasileiras, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA  
DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: Art. 58, § 3º, combi-
nado com Art. 132, § 2º, DO RICD

Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON-
TRÁRIOS (Art. 133 do RICD)

PROJETO DE LEI:

Nº 4.792-A/05 (ITAMAR SERPA) – Acrescenta dispo-
sitivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor 
sobre a execução no processo trabalhista.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

Dia 20, 6ª-feira

10:00 MANINHA (PSOL – DF)
10:25 NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
10:50 COLOMBO (PT – PR)
11:15 LUCI CHOINACKI (PT – SC)
11:40 LUIZ ALBERTO (PT – BA)
12:05 CORONEL ALVES (PL – AP)
12:30 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
12:55 MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
13:20 CARLOS MOTA (PSB – MG)

Dia 23, 2ª-feira

15:00 PAULO PIMENTA (PT – RS)
15:25 SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
15:50 SANDRO MABEL (PL – GO)
16:15 RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
16:40 LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE)
17:05 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
17:30 JORGE PINHEIRO (PL – DF)
17:55 GUILHERME MENEZES (PT – BA)
18:20 ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC)
15:25 ANSELMO (PT – RO)

Dia 25, 4ª-feira

15:00 ALEX CANZIANI (PTB – PR)
15:25 ALMIR SÁ (PL – RR)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
15:25 AMAURI GASQUES (PL – SP)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:25 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
10:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
11:15 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:40 SARNEY FILHO (PV – MA)
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12:05 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
12:30 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
12:55 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
13:20 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
15:25 JOÃO CORREIA (PMDB – AC)
15:50 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
16:15 ROBERTO MAGALHÃES (PFL – PE)
16:40 OSVALDO COELHO (PFL – PE)
17:05 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
17:30 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
17:55 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
18:20 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 DURVAL ORLATO (PT – SP)
15:25 JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 23/01/2006) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 596/2005) – que “cria mil novecentos e cin-
qüenta e um cargos da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do Traba-
lho e Emprego, e extingue dois mil cento e noventa e 
um cargos vagos disponíveis no Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 13 
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 347-C, DE 1996

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO  
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO N° 347-B, DE 1996.

Modifica o art. 57 da Constituição Fe-
deral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................
§ 6° A convocação extraordinária do Con-

gresso Nacional far-se-á:
I –  .........................................................
II – pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com a apro-
vação da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

§ 7° Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pa-
gamento de parcela indenizatória, em razão 
da convocação..........”(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de janeiro de 2006. – 
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir parecer 
a Proposta de Emenda à Constituição nº. 347-B, de 
1996, que “dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 
57 da Constituição Federal”, e apensada, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou a redação do vencido 
em primeiro turno, em conformidade com a proposta 
do Relator, Deputado Isaías Silvestre.

Participaram da votação os Deputados Alberto 
Goldman, Alceste Almeida, Almerinda de Carvalho, An-
tonio Carlos Biscaia, Chico Alencar, Corauci Sobrinho, 
Gilmar Machado, Helenildo Ribeiro, Isaías Silvestre, 
Jamil Murad, Laura Carneiro, Márcio Reinaldo Moreira, 
Milton Barbosa, Orlando Desconsi, Pastor Reinaldo, 
Pedro Chaves, Ronaldo Dimas, Selma Schons, Walter 
Pinheiro e Wellington Roberto.

Sala das Comissões, 19 de janeiro de 2006. 
– Deputado Orlando Desconsi, Presidente. – Depu-
tado Isaías Silvestre, Relator.

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7-C, DE 2003

Redação para o Segundo turno de Discussão 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 7-B, de 
2003, que acrescenta §§ ao art. 198 da Constituição 
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º. Acrescenta os seguintes §§ 4º, 5º e 6º ao 
art. 198 da Constituição Federal:

“Art. 198.................................................
.............................................................”.

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saú-
de poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de proces-
so seletivo público, de acordo com a natureza e com-
plexidade de suas atribuições e requisitos específicos 
para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e 
a regulamentação atividade de agente comunitário de 
saúde e agentes de combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 4º, o ser-
vidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agentes de combate ás 
endemias poderá perder o cargo em caso de descum-
primento dos requisitos especificas, fixados em lei, 
para o seu exercício.”

Art. 2º. Após a promulgação da presente Emen-
da, os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
combate às endemias somente poderão ser contrata-
dos diretamente pelos Estados, o Distrito Federal ou 
os Municípios na forma do § 40 do art. 198 da Consti-
tuição Federal, observado o limite de gasto estabele-
cido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da 
Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data 
de promulgação desta Emenda e a qualquer titulo, 
desempenharem as atividades de agente comunitá-
rio de saúde ou de agente de combate às endemias, 
na forma da Lei, ficam dispensados de se submeter 
ao processo seletivo público a que se refere o 540 
do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenha 
sido contratado a partir de anterior processo de Se-
leção Pública efetuado por órgãos ou entes da admi-
nistração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal 
ou Município, ou por outras instituições com a efetiva 
supervisão e autorização da administração direta dos 
entes da federação.

Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data da sua publicação.

Sala da Comissão,    de                 de 2006. – Depu-
tada Almerinda de Carvalho, Presidente. – Deputado 
Walter Pinheiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2003, do 
Senhor Maurício Rands, que “altera o inciso II do artigo 
37 da Constituição Federal permitindo a contratação, 
pela Administração Pública, de agentes comunitários 
de saúde através de processo seletivo público”, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou a redação 
do vencido em primeiro turno, em conformidade com 
a proposta do Relator, deputado Walter Pinheiro.

Participaram da votação os Deputados Ademir 
Camilo, Almerinda de Carvalho, Dr. Rodolfo Pereira, 
Fernando de Fabinho, Geraldo Resende, João Cam-
pos, Jorge Alberto, Jorge Gomos, José Pimentel, Jo-
vair Arantes, Neucimar Fraga, Neyde Aparecida, Pe-
dro Fernandes, Roberto Gouveia, Sarney Filho, Selma 
Schons, Terezinha Fernandes, Teté Bezerra e Walter 
Pinheiro.

Sala das Comissões, 19 de janeiro de 2006. 
– Deputada Almerinda de Carvalho, Presidente – 
Deputado Walter Pinheiro, Relator. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.350-A, DE 2004 
(Do Sr. Augusto Nardes)

Declara Sant Ana do Livramento – RS 
– cidade símbolo da integração brasileira 
com os países membros do Mercosul; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relatora: Dep. Maria 
do Rosário).

Despacho: Às Comissões de: Parlamen-
tar Conjunta do Mercosul; Educação e Cultu-
ra; Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA  
DO MERCOSUL

Representação Brasileira

I – Relatório

De autoria do Deputado Augusto Nardes, o Pro-
jeto de Lei nº 3.350, de 2004, propõe a declaração 
da cidade de Sant’Ana do Livramento, localizada na 
fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul, como 
cidade símbolo da integração brasileira com os demais 
países membros do Mercado Comum do Sul

– Mercosul (art. 1º). Estabelece ainda, no art. 2º, 
que o Poder Executivo promoverá ampla divulgação 
desta lei, inclusive no âmbito do Mercosul, da Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA) e de demais orga-
nizações intergovernamentais afetas. O art. 3º contém 
a cláusula de vigência, a partir de sua publicação.

O projeto não recebeu emendas.

II – Analise

O autor argumenta, na justificação da proposta, 
que a cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade constitui princípio constitucional que rege 
as nossas relações internacionais. No caso da América 
Latina, a Constituição prescreve, no parágrafo único 
do art. 4º, a busca da integração econômica, política, 
social e cultural com os seus povos, visando à forma-
ção de uma comunidade latino-americana de nações. 
A criação do Mercosul, após a assinatura do Tratado 
de Assunção, e atualmente a busca da consolidação 

de uma união aduaneira são exemplos da concretiza-
ção desse mandamento constitucional.

Além das ações do Governo brasileiro, voltadas 
para a concretização desse intento, podem ser apon-
tados diversos exemplos na sociedade brasileira, em 
especial em cidades fronteiriças, como é o caso de 
Sant’Ana do Livramento, na fronteira oeste do Estado 
do Rio Grande do Sul.

O autor passa a descrever essa situação, a co-
meçar pela peculiar localização daquele município, que 
forma, com Rivera, a fronteira seca com a República 
Oriental do Uruguai. Separadas apenas por uma ampla 
avenida e uma praça, as duas cidades estão integradas 
por um sistema viário contínuo e contíguo. Ocorre en-
tre as duas comunidades um permanente intercâmbio 
social, cultural e comercial. E comum nas duas cidades 
o uso dos dois idiomas, indistintamente, formando o 
portunhol, assim como das moedas dos dois países, 
o que caracteriza uma antecipação da integração que 
se busca por meio dos acordos e tratados do Mercosul. 
Ademais, o caráter binacional dessas cidades, como 
se fossem dois bairros de uma mesma cidade decorre 
de uma conturbação real e efetiva que, a despeito da 
divisão estabelecida pelos marcos fronteiriços, apresen-
ta uma unidade econômico-social, cultural e territorial 
marcante, propiciada pela mobilidade e fluidez entre 
as duas áreas urbanas, dentre outras, de pessoas, 
veículos, compras, negócios e de eventos.

Tal modelo de convívio não se esgota nos aspec-
tos já mencionados. Lei municipal declarou Sant’Ana do 
Livramento cidade-irmã de Rivera. Em 1991 foi criado, 
pelas duas cidades, o Conselho Legislativo Interna-
cional, de caráter deliberativo e consultivo, composto 
de vereadores dos dois municípios, com a finalidade 
de discutir e apresentar soluções para os problemas 
comuns.

Iniciativa semelhante levou à criação da Câmara 
Binacional de Comércio, que congrega os empresários 
das duas cidades na defesa de seus interesses.

A proposição em exame, se aprovada, seria o 
ponto culminante dessas ações, além de servir de 
exemplo para outras, da mesma natureza, que ob-
jetivem a integração dos países do Mercosul. A pro-
posta, de iniciativa da Câmara Municipal de Sant’Ana 
do Livramento, foi entusiasticamente apoiada pelo 
poder legislativo de Rivera, que manifestou intenção 
de apresentar proposição semelhante à Câmara dos 
Deputados do Uruguai.

O autor argumenta ainda que no campo do direito 
comunitário ainda há espaço para ações conjuntas que 
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objetivem valorizar e promover símbolos sócio-cultu-
rais como esse, dentro do ambicioso projeto de inte-
gração em que se empenham os governos do Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai. Finalmente, propõe a 
ampla divulgação dessa norma pelo Poder Executivo, 
inclusive junto aos organismos internacionais afetos, 
especialmente o Mercosul e a Organização dos Es-
tados Americanos (OEA), como exemplo de convívio 
harmonioso entre os povos, consoante os princípios 
constitucionais que regem as nossas relações inter-
nacionais.

Em consonância com o parágrafo único do art. 
4º da Constituição Federal, a República Federativa do 
Brasil é participante do Tratado de Assunção entre o 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que constituiu 
o Mercado Comum do Cone Sul – Mercosul. O art. 1º 
desse tratado estabelece o compromisso comum dos 
Estados-Partes de harmonizar suas legislações nas 
áreas pertinentes com vistas ao fortalecimento do 
processo de integração.

A proposição preenche os requisitos de juridici-
dade, regimentalidade, boa técnica legislativa e cons-
titucionalidade, pois não contém vícios de iniciativa e 
competência e não fere princípios fundamentais.

Quanto à norma contida no art. 2º, estabelecendo 
que o Poder Executivo promoverá a ampla divulgação 
da presente lei, inclusive no âmbito do Mercosul e da 
OEA, não se pode considerar, a rigor, que se está fe-
rindo a autonomia e o poder de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo, pois o emprego do verbo no futuro 
indica uma sugestão, mais do que uma imposição. 
Ademais, se a lei for aprovada, sua divulgação, nos 
moldes sugeridos pelo projeto, será de grande inte-
resse para o Poder Executivo, pois se consubstanciará 
num passo importante do processo de integração dos 
países do Cone Sul.

III – Conclusão

À vista do exposto, recomenda-se a aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.350, de 2004, por constitucional, 
jurídico, regimental, oportuno e conveniente.

Sala da Comissão.

PARECER DA COMISSÃO

A Representação Brasileira na Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Relatório 
favorável do Senador Eduardo Azeredo oferecido ao 

Projeto de Lei nº 3.350/04, que declara Sant’Ana do 
Livramento – RS – cidade símbolo da integração bra-
sileira com os países membros do Mercosul.

Estiveram presentes os Senhores Parlamenta-
res: Senador Sérgio Zambiasi, Presidente; Senador 
Pedro Simon, Vice-Presidente; Senadores Cristovam 
Buarque, Eduardo Suplicy, Geraldo Mesquita Júnior, 
Romeu Tuma e Eduardo Azeredo, Deputados Gervá-
sio Silva, Leodegar Tiscoski, Júlio Delgado e Tarcísio 
Zimmermann. 

Sala da Comissão, 12 de maio de 2005. – Sena-
dor Sérgio Zambiasi, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O nobre Deputado Augusto Nardes propõe, pelo 
Projeto de Lei nº 3.350, de 2004, declarar Sant’Ana do 
Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, cidade 
símbolo da integração brasileira com os países mem-
bros do Mercosul.

A matéria foi distribuída às Comissões Parla-
mentar Conjunta do Mercosul, Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Preliminarmen-
te, foi submetida a exame pela Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, onde recebeu voto favorável do 
relator, Senador Eduardo Azeredo, que foi aprovado 
unanimemente.

Compete, agora, à Comissão de Educação e 
Cultura pronunciar-se sobre o mérito da proposição. 
A tramitação segue o artigo 24, inciso II do Regimen-
to Interno, sujeita à apreciação conclusiva, não tendo 
recebido emendas no prazo regimental.

II – Voto da Relatora

O Tratado de Assunção, assinado em 1991, crian-
do o Mercado Comum do Sul – Mercosul materializou a 
substituição de uma história de rivalidades na formação 
dos estados nacionais de Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai por um ideal de integração, refletindo a matu-
ridade dos laços políticos e a densidade das relações 
econômicas e comerciais desses países.

O Mercosul avançou não apenas como projeto 
econômico, em especial com o Protocolo de Ouro Pre-
to, mas já contempla ações de cooperação nas áreas 
de segurança, de assuntos judiciários e de educação, 
integração energética e de transporte, entre outras, 
confirmando sua força política para promover a integra-
ção em âmbito regional. No campo cultural, há, ainda, 
um fértil campo a semear com o compartilhamento do 
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patrimônio material e imaterial dos países membros, 
visando seu uso e preservação.

Independente da assinatura de Protocolos e De-
clarações internacionais há exemplos do dinamismo 
e da riqueza cultural que a interação com nossos vizi-
nhos ao sul do continente podem proporcionar. O depu-
tado Augusto Nardes trouxe-nos o caso emblemático 
de Sant’Ana do Livramento, uma cidade da fronteira 
oeste gaúcha, que faz divisa com Rivera, no Uruguai, 
distando 480km de Porto Alegre, 500km de Montevi-
déu e 720km de Buenos Aires.

Sant’Ana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no 
Uruguai são separadas apenas por uma avenida e uma 
praça, conhecida como Parque Internacional. Assim 
descreve o nobre parlamentar a integração existente 
entre elas:

“O intercâmbio social, cultural e co-
mercial com Rivera acarreta um convívio 
em permanente comunhão, praticando atos 
de comércio e de consumo usando indistin-
tamente a moeda dos dois países, fazendo 
uso dos dois idiomas ou mesmo do resultante 
de sua fusão, o “portunhol”, constituindo-se 
em um modelo de cooperação e integração 
propostas pelos acordos e diretrizes do Mer-
cosul. O caráter binacional dessas cidades 
(...) decorre de uma conturbação real e efe-
tiva que, a despeito da divisão estabelecida 
pelos marcos fronteiriços, apresenta uma 
unicidade econômico-social, cultural e terri-
torial marcante, propiciada pela mobilidade 
e fluidez entre as duas áreas urbanas, den-
tre outras, de pessoas, veículos, compras, 
negócios e eventos.”

Acrescento a isso o fato da divisa ser feita por 
uma fronteira seca, separada por uma única linha 
imaginária, as duas cidades se confundem parecendo 
uma só. Usos, costumes, relacionamentos familiares, 
idiomas, tudo isso somados a outras coisas, faz desta, 
uma fronteira muito espacial. É muito comum famílias 
com pais uruguaios e mães brasileiras e vice-versa. 
Também é comum pessoas nascerem em hospital 
uruguaios e serem registradas no Brasil, ou vice-ver-
sa. É grande o número de habitantes com as duas na-
cionalidades, os chamados “doble-chapas”. Há pouco 
tempo atrás efetivou-se a “carteira do fronteiriço”, para 
estas pessoas.

A maior parte dos eventos realizados também 
tem caráter internacional. O Carnaval, normalmente 

começa num país e termina no outro, assim como o 
desfile de 20 de setembro, dia da Independência do 
Rio Grande do Sul, onde Sant’Ana do Livramento tem 
a característica de possuir a única Semana Farroupilha 
Internacional do Estado.

Sant’Ana do Livramento é caminho para os vizi-
nhos uruguaios, argentinos e chilenos que visitam o 
Brasil. É hoje o segundo maior portão de entrada de 
estrangeiros no Rio Grande do Sul. Durante o último 
verão (de dezembro de 2004 a março de 2005), a Po-
lícia Federal da cidade registrou a entrada de mais de 
90 mil pessoas.

Frente a tantos aspectos, cabe-nos apenas en-
dossar a proposta e ressaltar que a mesma está coe-
rente com o estabelecido na Súmula de Recomenda-
ções aos Relatores nº 1/2001, revalidada em março 
de 2005 pela Comissão de Educação e Cultura. De 
acordo com a Súmula, os projetos de lei de deno-
minação (ou renomeação) devem vir instruídos com 
prova clara da concordância e apoio da comunidade 
local ou regional. Assim sendo, o autor esclarece “(...) 
razão pela qual tomo a iniciativa de apresentar esse 
projeto de lei observando a proposição original que me 
foi apresentada pela Câmara Municipal de Sant’Ana 
do Livramento, que contou com o entusiástico apoio 
do poder legislativo de Rivera, que já manifestou in-
teresse de sugerir medida similar junto à Câmara dos 
Deputados do Uruguai.”

Pelo exposto, voto pela aprovação da matéria.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2005. 

– Maria do Rosário, Deputada Federal PT/RS.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 3.350/2004, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Maria do Rosário.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário 

e Celcita Pinheiro – Vice-Presidentes, Alice Portugal, 
Antenor Naspolini, Bonifácio de Andrada, César Ban-
deira, Gastão Vieira, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe 
Neto, Murilo Zauith, Neuton Lima, Neyde Aparecida, 
Nilson Pinto, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Rubem San-
tiago, Ricardo Izar, Dr. Heleno, Fátima Bezerra, José 
Linhares, Milton Monti e Zé Lima.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Paulo Delgado, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 5.540-A, DE 2005 
(Do Sr. Ary Kara)

Institui o Dia Nacional dos Trabalhado-
res em Radiologia; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura pela aprovação 
deste e pela rejeição do PL 5777/2005, apen-
sado (relator: Dep. José Linhares).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei principal institui o dia 29 de Ou-
tubro como o Dia Nacional dos Trabalhadores em Ra-
diologia, data a ser comemorada em todo o território 
nacional. A escolha de 29 de Outubro deve-se ao fato 
de nesta data ter sido editada a lei nº 7.394/85, que 
regulamenta a profissão de técnico em radiologia.

Foi-lhe apensado o projeto de lei nº 5.777, de 
2005, de autoria do Nobre Deputado Paulo Magalhães, 
que institui o dia 08 de novembro, como “Dia do Téc-
nico em Radiologia”. Nesse dia, Röetgen descobriu, 
experimentalmente, o funcionamento do Raio X.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Justa e oportuna a homenagem ora proposta. 
Os técnicos em radiologia a merecem. Não 

é raro que trabalhem em condições adversas em 
nossos hospitais públicos superlotados. Em deter-
minadas circunstâncias arriscam sua saúde, devido 
à exposição a equipamentos ultrapassados ou mal 
conservados.

Sua missão é, atualmente, tão importante quanto 
a de outros profissionais na área de Saúde. Seu traba-
lho é crescentemente sofisticado, exigindo formação 
tecnológica específica.

Na escolha entre as expressões “trabalhadores em 
radiologia” ou “técnicos em radiologia”, nossa opção é 
pela primeira possibilidade, uma vez que abre a home-
nagem a todos os que atuam na área de radiologia.

Nosso parecer é, igualmente, pela data de 29 de 
Outubro, dia em que foi publicada a lei que regulamenta 

a profissão de técnico em radiologia. Trata-se de uma 
referência brasileira, de extrema importância para os 
que atuam em radiologia.

Por essas razões, nosso parecer é favorável ao 
projeto de lei principal e desfavorável ao apensado.

Sala da Comissão,    de    de 2005. – Deputado 
José Linhares, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião or-
dinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 5.540/2005 e rejeitou o PL 5777/2005, apensado, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado José Linhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário 

e Celcita Pinheiro – Vice-Presidentes, Alice Portugal, 
Antenor Naspolini, Bonifácio de Andrada, César Ban-
deira, Gastão Vieira, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe 
Neto, Murilo Zauith, Neuton Lima, Neyde Aparecida, 
Nilson Pinto, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Rubem San-
tiago, Ricardo Izar, Dr. Heleno, Fátima Bezerra, José 
Linhares, Milton Monti e Zé Lima.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Paulo Delgado, Presidente

ERRATA

Serviço de Publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados, no DCD nº 204, de 23.11.05, página 56349, 
coluna 01.

Onde se lê 
....................................................................................

SEÇÃO I 

SUMÁRIO

1 – ATA DA 309ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2005.

I – Abertura da sessão.
II – Leitura e assinatura da ata da sessão an-

terior.
III – Leitura do expediente.

MENSAGEM

Nº 750/2005 – do Poder Executivo – Submete, 
ao Congresso Nacional, o ato constante do Decreto 
de 8 de dezembro de 2003, que “outorga concessão 
às entidades que menciona, para explorar serviço de 
radiodifusão, e dá outras providências”.
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OFÍCIOS

Nº 2.075/05 – Do Senhor Deputado Aldo Rebelo, 
Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando 
em devolução ao Deputado Mauro Benevides o PL nº 
6.034/05, de autoria deste, pela razões que aduz.
....................................................................................
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SUMÁRIO

1 – ATA DA 309ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2005

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão an-

terior
III – Leitura do expediente

MENSAGEM

Nº 750/2005 – Do Poder Executivo – Submete, 
ao Congresso Nacional, o ato constante do Decreto 
de 8 de dezembro de 2003, que “outorga concessão 
às entidades que menciona, para explorar serviço de 
radiodifusão, e dá outras providências”.

OFÍCIOS

Nº 2.687/05 – Do Senhor Senador Renan Calhei-
ros, Presidente do Senado Federal, encaminhando o 
avulso do Parecer nº 1.812/05, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão nº 25/05.

Nº 2.075/05 – Do Senhor Deputado Aldo Rebelo, 
Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando 
em devolução ao Deputado Mauro Benevides o PL nº 
6.034/05, de autoria deste, pela razões que aduz.

SEÇÃO II

ATAS 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO 
 PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Quarta Reunião (Ordinária) 
realizada em 2 de agosto de 2005

Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de 
agosto de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 02 do Anexo 

II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores Depu-
tados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito de 
Lira, Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, 
Ciro Nogueira, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Nelson 
Trad, Orlando Fantazzini, Ricardo Izar, Jairo Carnei-
ro, Robson Tuma e Júlio Delgado, membros titulares; 
Anselmo, Antônio Carlos M. Thame, Cezar Schirmer, 
José Carlos Araújo, Mauro Benevides, Moroni Torgan, 
Nelson Marquezelli, Neyde Aparecida e Pedro Canedo, 
membros suplentes. Compareceram, ainda, os depu-
tados João Correia, Perpétua Almeida, Dilto Vitorassi, 
Daniel Almeida, Zenaldo Coutinho, Vic Pires Franco, 
Zulaiê Cobra, Fernando Coruja, Fernando Ferro, Os-
valdo Reis, Almerinda de Carvalho, Nilson Mourão, 
Natan Donadon, Janete Capiberibe, Gonzaga Patrio-
ta, Maria do Rosário Nunes, Marco Maia, Maria do 
Carmo Lara, Nazareno Fonteles, Professor Luizinho, 
José Carlos Aleluia, Devanir Ribeiro, Manato, Cláudio 
Cajado e Darcísio Perondi. ATA – Por solicitação do 
Deputado Edmar Moreira foi dispensada a leitura da 
Ata da reunião anterior, já que cópias foram distribuí-
das aos membros do Conselho. Em votação, foi apro-
vada a Ata. Os deputados Luciana Genro, Darcísio 
Perondi, José Carlos Araújo, João Fontes, Professor 
Luizinho, Zulaiê Cobra, Carlos Sampaio e Fernando 
Ferro usaram a palavra para solicitar, de acordo com 
o regulamento do Conselho, que os deputados não 
membros tenham o direito de usar a palavra. O Pre-
sidente acata a solicitação dos parlamentares por se 
tratar de uma reunião de grande importância, que tem 
como depoente o ex-Ministro da Casa Civil, Deputado 
José Dirceu. Expediente: O Presidente comunicou ao 
plenário: 1) correspondência do Governador de Goiás 
Marconi Perillo, enviado aos gabinetes dos senhores 
membros, encaminhando as respostas às perguntas 
elaboradas por este Conselho; 2) encaminhamento, ao 
Ministro Walfrido Mares Guia, em vinte e oito de julho, 
do questionário elaborado pelos membros do Conselho 
para ser respondido e devolvido a este Conselho; 3) 
decisão do Presidente Severino Cavalcanti de acatar 
a questão de ordem formulada pelo Deputado Júlio 
Delgado, revogando a sua substituição pelo PPS, res-
taurando a condição de membro titular deste Conselho; 
4) recebimento da representação, assinada pelo Presi-
dente do PL Valdemar Costa Neto e advogados, contra 
o Deputado Roberto Jefferson. Informou, ainda, que 
essa representação será encaminhada ao Presidente 
da Câmara para despacho, numeração, e, logo após, 
instauração do processo. O Presidente passou à leitura 
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da nota de esclarecimento à imprensa e à opinião pú-
blica acerca das últimas divulgações sobre supostos 
acordos para extinção do processo contra o Deputado 
Roberto Jefferson, neste Conselho. ORDEM DO DIA: 
1) REPRESENTAÇÃO Nº 28/05 – Produção de prova 
testemunhal – Deputado José Dirceu – testemunha 
arrolada pelo relator Deputado Jairo Carneiro: O Pre-
sidente fez alguns esclarecimentos do regulamento do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com relação 
ao que dispõe sobre os depoimentos das testemu-
nhas. Em seguida, com assento à mesa, o Deputado 
José Dirceu assinou o termo de compromisso depois 
de lido pelo Presidente Ricardo Izar. O Deputado José 
Rocha solicitou que o Presidente procedesse à leitura 
das duas representações recebidas: uma da Lideran-
ça do PTB contra os deputados José Dirceu, Sandro 
Mabel e Valdemar Costa Neto, e outra da Liderança 
do PL contra o Deputado Roberto Jefferson; o Presi-
dente, em resposta, fez um resumo das referidas re-
presentações. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente informou a todos a presença do advogado 
do depoente, Doutor José Luis Mendes de Oliveira, do 
representado, Deputado Roberto Jefferson, juntamente 
com seus advogados, Luiz Francisco Correa Barbosa 
e Itapuã Prestes de Messias, e passou a palavra ao 
depoente, Deputado José Dirceu. Após a explanação 
da testemunha, o relator deu início à inquirição. Se-
guindo a ordem dos trabalhos, o Presidente passou a 
palavra ao Deputado Roberto Jefferson e ao Deputado 
Júlio Delgado, que solicitou à testemunha a agenda dos 
encontros realizados com lideranças da base aliada à 
época como Ministro da Casa Civil, que obteve resposta 
afirmativa. Na seqüência, e pela ordem, continuaram a 
inquirição os deputados Chico Alencar, Josias Quintal 
e Zenaldo Coutinho. O Presidente suspendeu a reu-
nião por dez minutos. Reaberto os trabalhos às deze-
nove horas e trinta e três minutos, continuaram com os 
questionamentos os deputados Carlos Sampaio, Paulo 
Pimenta, Ângela Guadagnin, Edmar Moreira, Orlando 
Fantazzini, José Carlos Aleluia, Fernando de Fabinho, 
Gustavo Fruet, João Fontes, Ann Fontes, Moroni Tor-
gan, Antônio Carlos Mendes Thame, Neyde Aparecida, 
Alberto Goldman, Nelson Marquezelli, Paulo Pimenta, 
Cezar Schirner, Fernando Coruja, Zulaiê Cobra, José 
Carlos Araújo e Darcísio Perondi. O Deputado José Dir-
ceu fez a leitura da nota da Presidência da República 
esclarecendo contatos do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva com a Portugal Telecom sobre investimentos 
no Brasil, e disse, ainda, que enviará, ao Conselho de 
Ética, cópia da nota pública, assinada pela ex-esposa 

Maria Ângela Saragosa, sobre empréstimo feito por 
ela ao banco BMG, bem como as contas de receitas 
e despesas das campanhas eleitorais que o PT tenha 
financiado. Presidiram, também, a presente reunião, 
os Deputados Nelson Trad e Edmar Moreira. Na se-
qüência, o relator, Deputado Jairo Carneiro, solicitou 
ao depoente informações sobre recebimento de con-
tribuição, por parte das empresas do Senhor Marcos 
Valério, na campanha eleitoral de seu filho Zeca Dir-
ceu. O depoente disse que vai solicitar essas infor-
mações a seu filho e as encaminhará ao Conselho 
de Ética. 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 tra-
balhos às vinte e três horas e trinta e cinco 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. 
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Quartos: 99
Depoente/convidado – Qualificação
José Dirceu – Deputado Federal
Sumário: Tomada de depoimento.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções inaudíveis.
Há oradores não identificados.
A sessão foi suspensa e reaberta.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, declaro aberta a reu-
nião.
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Peço silêncio no plenário, por favor.
Vou colocar em votação a solicitação do Depu-

tado Edmar Moreira, pedindo a dispensa da leitura da 
ata da reunião anterior.

Os que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Pois não, Deputada.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Acabei 

de me dirigir à sua assessoria para me inscrever a fim 
de fazer uma observação ao Deputado José Dirceu 
e fui informada de que os Deputados não-membros 
da Comissão não terão direito à palavra. Gostaria de 
questionar esse procedimento, já que todos nós somos 
Parlamentares e temos o direito de falar, mesmo que 
seja no fim da fila, como a CPI está procedendo e como 
V.Exa. mesmo procedeu em outras ocasiões.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. 
Presidente, uma questão de ordem, só para ajudar. 
Eu vou ler o Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados, em seu art. 12, inciso VI: 
“será concedido aos Deputados que não integram o 
Conselho a metade do tempo dos seus membros”.

O senhor, naquela primeira reunião, foi rigida-
mente aplicador do Regimento e permitiu que os Depu-
tados se inscrevessem. Peço, reforçando o pedido da 
Deputada Luciana, que o senhor cumpra o Regimen-
to do Código de Ética, Deputado Ricardo Izar, nosso 
querido Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Essa é a 
décima terceira reunião do Conselho de Ética. Em 
doze reuniões, nós decidimos, o Conselho decidiu 
que falariam apenas os Deputados membros do Con-
selho – em primeiro lugar, os titulares e, depois, os 
suplentes – e os Líderes partidários. Os Vice-Líderes 
só poderão falar se os Líderes mandarem, por escrito, 
à Mesa essa autorização. Essa é uma norma desde a 
segunda reunião do Conselho de Ética, e eu gostaria 
de continuar...

A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Sr. 
Presidente, um acordo do Conselho não pode se so-
brepor ao Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O 
Presidente está com a palavra, nobre Deputada. Eu 
gostaria de continuar dessa forma, porque se abrirmos 
a palavra a todos, vamos sair daqui só amanhã.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  – Sai-
remos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– De qualquer forma, esse foi um consenso dos mem-
bros do Conselho.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Pela ordem, para uma questão de ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, eu já estou inscrito na condição de Líder, repre-
sentado, mas acho que a Comissão de Ética não pode 
violar aquilo que está nos estatutos, que é regimental. 
Então, acho que é um bom procedimento. Inclusive, 
estamos ferindo até o Regimento quando os Líderes 
ficam para o final. Não tem problema, porque eu acho 
que o objetivo principal aqui, Sr. Presidente, é escla-
recermos os fatos, buscarmos a verdade dos fatos. 
Mas excluir os Deputados que não são membros do 
Conselho seria ferir o Regimento frontalmente. Então, 
apelamos para o bom senso de V.Exa., para que se 
proceda aqui da mesma forma que na própria CPMI, 
onde aqueles que não são membros da Comissão 
ficam para o final. Então, acho que há bom senso e 
acredito que V.Exa., com o Relator, vai acatar o pedido 
de ordem da Deputada Luciana Genro.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Pela ordem, para uma questão de ordem, Sr. Pre-
sidente.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Questão 
de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – Sr. 
Presidente, V.Exa. nos informou neste momento de uma 
decisão do Conselho de Ética que não foi colocada em 
questionamento. (Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Estou falando o mais alto que eu posso, o som é 
que está baixo.

(O SR. PRESIDENTE faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, peço silêncio.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

– V.Exa. acabou de informar uma decisão tomada por 
consenso na Comissão, já executada e exercida por 
no mínimo doze sessões, decisão essa não questiona-
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da. Portanto, que V.Exa. dê andamento aos trabalhos 
como vinha sendo feito até este momento. Qualquer 
questionamento, que seja feito recurso à Mesa e ao 
Plenário.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
(O Presidente faz soar a campanhia.)
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – 

Para concluir. É só para decidir a questão de ordem que 
está em andamento. Senão vamos criar um tumulto.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputada, um pouco só.
Deputada Zulaiê Cobra com a palavra.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Sr. Pre-

sidente, V.Exa. tem toda razão quando diz que, em 12 
reuniões da Comissão, não foi questionado esse pon-
to. Mas hoje temos aqui uma figura muito importante. 
Em nenhuma das 12 reuniões havia um ex-Ministro do 
porte do Deputado José Dirceu.

Portanto, fazemos um apelo a V.Exa. para, se for o 
caso, colocar em votação, para também fazermos per-
guntas. Somos membros da Câmara dos Deputados. 
Temos o direito de estar presentes numa reunião tão 
importante. Hoje está aqui o homem mais forte do Go-
verno Lula. Não dá para ficarmos apenas assistindo. 
É uma vontade da Casa. Se for preciso ir até às 5h, 
vamos até às 5h. Qual é o problema? Se o ex-Minis-
tro José Dirceu veio até aqui, ele veio disposto a falar 
com todos. Ele não tem restrição alguma. Ele mesmo 
disse que é um homem da democracia. Ele veio aqui 
para falar com todos. Os Parlamentares têm o direito 
de perguntar, Sr. Presidente.

Portanto, é o apelo que faço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-

sidente...
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-

dente, queria levantar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Não posso esclarecer agora.
Com a palavra o Deputado Carlos Sampaio.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-

sidente, compreendo que, em muitas oportunidades, 
V.Exa. acabou optando por não conceder a palavra a 
Parlamentares que não integrassem esta Comissão, 
e acho que isso foi fruto de um consenso e inclusive 
foi fruto de uma decisão por aclamação. Em que pese 
algumas vozes em contrário, naqueles momentos espe-
cíficos em que V.Exa. decidiu por não autorizar inscrição 
de Parlamentares que não integravam a Comissão, ela 
foi dotada de um critério de bom senso que reinava 

nesta Comissão. Mas, se V.Exa. me permite, acho que 
a intervenção – e aqui peço vênia ao Deputado Pro-
fessor Luizinho – inoportuna do Deputado Professor 
Luizinho coloca esta Comissão sob suspeição, coloca 
qualquer decisão que venhamos a tomar como uma 
decisão que haveria conivência da nossa parte para 
com o Governo, tão-somente pela manifestação, a 
meu ver, equivocada, inoportuna e extemporânea do 
Deputado Professor Luizinho.

Por essa razão, para que esta Comissão não dê 
a transparecer que tenha conivência com o Governo 
ou que esteja a valer o tal “acordão”, proponho que 
V.Exa. coloque em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, porque 
fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Professor Luizinho, depois do Deputado 
Fernando Ferro, concederei a palavra a V.Exa.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. 
Presidente, o procedimento que V.Exa. adotou por 
ocasião do depoimento do Deputado Roberto Jeffer-
son permitiu inscrições avulsas posteriores aos dos 
membros titulares e suplentes da Comissão de Ética. 
Posteriormente se tornaram inviáveis. Dado o transcurso 
daquela audiência, foram inviabilizadas as intervenções 
finais. Acho que o procedimento poderia ser adotado 
e avaliado, posteriormente dar-se-ia a palavra ou não, 
à semelhança do que aconteceu no depoimento do 
Deputado Roberto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Fernando Ferro, a sugestão de V.Exa. veio 
a calhar. Gostaria de dizer a todos...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Sr. Presidente, só para uma questão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Estou com a palavra, nobre Deputado Professor 
Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
– Desculpe-me, Sr. Presidente. Utilizarei apenas 30 
segundos.

Concordando com o Deputado Fernando Ferro, 
porque precisamos iniciar os trabalhos, que se proceda 
da mesma forma que se fez no depoimento do Depu-
tado Roberto Jefferson, com avaliação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vou fazer a mesma coisa que fiz no depoimento do 
Deputado Roberto Jefferson.
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O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Do ponto 
de vista processual, Deputado. Só um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não, Deputado. Eu estou com a palavra agora.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Eu estou com a palavra agora.
Vamos fazer o mesmo que fizemos no depoimen-

to do Deputado Roberto Jefferson.
Avoco a mim o § 6º do art. 46 do Regimento:

“Art. 46 ..................................................
§ 6º As reuniões durarão o tempo neces-

sário ao exame da pauta respectiva, a juízo 
do Presidente”.

Se ultrapassarmos demais o horário, eu vou poder 
encerrar a sessão. A lista de inscrição já está aberta 
para os não-membros.

(Não identificado) – Eu peço a minha inscrição, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– O assunto já foi terminado.

A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Permi-
ta-me apenas registrar que, no depoimento do Depu-
tado Roberto Jefferson, V.Exa. não permitiu que os 
não-membros falassem. É isso que V.Exa....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Expediente.

Deputada, eu desliguei. Não está correto, Depu-
tada. 

Expediente. (Pausa.)
O SR. FLÁVIO MARTINEZ – Presidente, na 

qualidade de Presidente do PTB, venho aqui para in-
gressar com uma representação contra Parlamentares 
– e passo à Mesa agora a representação do Partido 
dos Trabalhadores Brasileiros – contra os atos do Sr. 
Deputado José Dirceu. PTB, Partido Trabalhista.

(Intervenção inaudível.)
O SR. FLÁVIO MARTINEZ – Obrigado, Deputado, 

por sua educação. Ao Deputado Sandro Mabel e ao 
Deputado Valdemar Costa, que nós não sabemos se 
oficialmente já foi... Pedimos só o recibo na segunda 
via, Presidente. 

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, seria importante... Sr. Presidente, 
rapidinho, só 10 segundos. Eu queria pedir a V.Exa., até 
por uma questão processual... Em qualquer processo 
instaurado, alguém que está denunciado na condição 
de réu e beneficiário desse processo não pode levantar 

questão de ordem ou ter qualquer atuação dentro da 
Comissão de Ética da Câmara. Isso é processual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, os membros do Conselho é que vão de-
cidir isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Eu acho 
(ininteligível) processualmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Expediente.

Conforme enviado ao gabinete dos senhores 
membros cópia da correspondência encaminhada pelo 
Governador de Goiás Marconi Perillo, com as respostas 
às perguntas dirigidas a ele por este Conselho.

Encaminhamos ao Ministro Walfrido Mares Guia 
o questionário com as perguntas elaboradas pelos 
membros do Conselho.

O Presidente Severino Cavalcanti comunicou a 
decisão de acatar questão de ordem formulada pelo 
Deputado Júlio Delgado, revogando a sua substitui-
ção pelo PPS.

Recebemos ontem, às 14h32min, representação, 
assinada pelo Presidente do PL Valdemar Costa Neto 
e advogados, contra o Deputado Roberto Jefferson. 
Essa representação, assim como a anterior, foi enca-
minhada ao Presidente da Câmara para despacho e 
numeração.

Srs. Deputados, eu gostaria de ler uma nota do 
Conselho de Ética e gostaria da atenção de todos, 
por favor.

No final da semana passada, especulações far-
tamente divulgadas pela imprensa apontavam para 
um acordo político visando extinguir o processo em 
curso no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
contra o Deputado Roberto Jefferson, em troca da 
não-apresentação de novas denúncias por parte do 
representado.

Como Presidente do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados e em nome 
dos seus demais integrantes venho rechaçar veemen-
temente qualquer ilação que possa envolver o Con-
selho com tais supostas negociações. Além das pala-
vras enfáticas do Relator do processo, Deputado Jairo 
Carneiro, divulgadas no momento das especulações 
e sumariamente contrárias a tamanha imoralidade, a 
renúncia de ontem ao mandato parlamentar do Depu-
tado Valdemar Costa Neto, autor da representação, 
significa um atestado inequívoco de que o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar jamais foi, não é e jamais 
será suscetível a conchavos ou acordos, visando pa-
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trocinar a impunidade contra eventual agente público 
objeto de julgamento.

Reafirmo, assim, o nosso compromisso inabalá-
vel com a investigação ampla, aberta, transparente e 
serena, prestando contas à opinião pública brasileira 
e buscando depurar e resgatar o respeito institucional 
necessário para o desempenho do papel do Congres-
so Nacional na democracia do País.

Os integrantes do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar consideram a sua missão extremamente 
importante, necessária e urgente.

Ordem do Dia.
A presente reunião tem por finalidade a produção 

de prova testemunhal com a oitiva do Deputado José 
Dirceu, testemunha arrolada pelo Relator, Deputado 
Jairo Carneiro, e aprovada por este Colegiado. 

A respeito do depoimento da testemunha, tenho 
alguns esclarecimentos a fazer ao Plenário, de acor-
do com o que dispõe o art. 12 do Regulamento deste 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 

A testemunha prestará compromisso e falará so-
mente sobre o que lhe for perguntado, sendo-lhe defeso 
qualquer explanação ou considerações iniciais.

Após será dada a palavra ao Relator, Deputado 
Jairo Carneiro, para as perguntas, que poderão ser 
feitas nesse momento e em qualquer momento em 
que entender necessário. 

Após o Relator será dada a palavra ao represen-
tado ou a seu procurador.

A chamada para os Parlamentares inquirir a teste-
munha será feita de acordo com a lista de inscrições. 

Então gostaria de esclarecer novamente que fa-
larão inicialmente os membros titulares do Conselho. 
Posteriormente, os suplentes membros do Conselho. 
E estamos abrindo uma nova lista para os não-mem-
bros deste Conselho, à solicitação da maioria dos Srs. 
Deputados.

O Deputado, quando usar da palavra, não pode-
rá ser aparteado, e a testemunha será interrompida 
exceto pelo Presidente ou pelo Relator. E quando a 
testemunha se fizer acompanhar de advogado, este 
não poderá intervir.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. 
Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – ... 
o senhor não mencionou os Líderes, que a qualquer 
momento podem fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Isso eu já havia citado pelo art. 46. Se o Presidente achar 
necessário interromper a sessão, vamos fazê-lo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Não. 
Manifestação de Líderes de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Perdão. Aqui não dá para ouvir. O som não está 
bom.

Eu gostaria de lembrar que os Líderes terão di-
reito a 5 minutos, mas não poderão fazer perguntas 
à testemunha. 

Eu gostaria que a testemunha assinasse o 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 Pro-
cesso nº 1, de 2005, Representação nº 28, de 2005, 
do Partido Liberal, movido contra o Deputado Roberto 
Jefferson.

Sala das reuniões, 2 de agosto de 2005. Deputado 
José Dirceu de Oliveira e Silva. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presi-
dente, V.Exa. acabou de receber duas representações, 
e eu solicitaria de V.Exa. se poderia ler as represen-
tações recebidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Para ganharmos tempo, vou fazer um resumo das 
duas representações.

Segundo o Presidente do PTB, foi dada entrada 
em uma representação, assinada pelo Presidente em 
exercício do PTB, contra atos do Sr. José Dirceu que 
fraudaram o regular andamento dos trabalhos legisla-
tivos. É muito ampla, Deputado, não vou ler toda.

A outra: uma representação contra o Deputado 
Sandro Mabel e o Deputado Valdemar Costa Neto, que 
já renunciou e não tem mais razão de ser.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, Deputado Ricardo Izar, ilustre ex-Ministro 
Deputado José Dirceu, senhor advogado, ilustre Depu-
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tado Roberto Jefferson, representado, senhores advo-
gados, nobres colegas, faço um breve registro diante 
da expectativa reinante em torno da contribuição do 
Deputado José Dirceu como testemunha.

Todos nós, membros do Conselho, sabemos 
que aqui exercemos um papel suprapartidário. Isso foi 
dito na apresentação do Deputado Roberto Jefferson, 
tem sido afirmado e reafirmado em todas as nossas 
reuniões e é importante que tenhamos a plena cons-
ciência da responsabilidade que pesa sobre os nos-
sos ombros. Aqui nós não somos advogados de de-
fesa nem de acusação. Somos magistrados políticos 
e devemos agir com serenidade, com equilíbrio, com 
responsabilidade.

Aqui não haverá duelo, como se apregoou pelos 
meios de comunicação. Aqui todos merecerão o devido 
respeito e todos se encontram no exercício pleno das 
suas prerrogativas parlamentares e constitucionais.

Eu peço que tenhamos um ambiente de cordia-
lidade, de civilidade e de respeito, que deve nortear 
todos os trabalhos do Parlamento.

Eu não tenho dúvida de que o nobre Presidente, 
Deputado Ricardo Izar, exercerá, em plenitude, a sua 
competência, e requererá de todos o respeito às nor-
mas do Regimento da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o nobre Deputado José Dirceu.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Muito obri-

gado, Presidente Ricardo Izar, Sr. Relator, advogados, 
Sras. Deputados, Srs. Deputados, servidores e funcio-
nários da Câmara dos Deputados e a imprensa que 
nos acompanha. Sr. Presidente, venho ao Conselho 
de Ética e coloco-me à disposição como testemunha. 
Quero deixar claro que, apesar de ter sido muitas 
vezes tratado como réu, não há nenhuma acusação 
formal contra a minha pessoa. Tomei uma decisão de 
não renunciar. Eu não teria condições de olhar nos 
olhos do senhor, do Relator, de todos os Deputados e 
Deputadas que estão aqui, da minha geração de 68, 
dos meus companheiros e companheiras que caíram 
lutando contra a ditadura. Não teria condições mais 
de olhar para a militância do PT, de andar de cabeça 
erguida no Brasil se eu renunciasse ao meu mandato. 
Não vou renunciar ao meu mandato! Eu vou lutar em 
defesa da minha honra e do meu mandato até o fim. A 
única coisa que eu quero é justiça. Quero que sejam 
obedecidos o Regimento Interno das Casas, das Co-
missões e a lei do País. Não posso aceitar. Pago caro 
porque sou assim. Que, por exemplo, seja pedida a 

quebra do meu sigilo bancário, telefônico e fiscal, que 
eu coloquei à disposição sem que eu fosse sequer ci-
tado na CPI dos Correios. Eu não fui citado na CPI dos 
Correios. Eu não era nem investigado nem testemunha, 
não tinha sido ouvido pela CPI dos Correios. Com ex-
ceção, fui citado, sim, com exceção dos depoimentos 
do Deputado Roberto Jefferson e da secretária Karina 
– e nem sei se já tinha sido deposto. 

Não posso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 
– e quero dizer isso ao País – aceitar que eu seja pre-
julgado, que eu seja transformado, como fez o Depu-
tado Roberto Jefferson, num chefe de quadrilha ou do 
maior esquema de corrupção no País ou o articulador 
e organizador do mensalão e que muitas vezes os 
meios de comunicação tratem determinados temas 
sem me ouvir, sem colocar a minha palavra. E cito ca-
sos que são exemplares. E, inclusive, já fiz uma nota 
pública que vou enviar ao Conselho de Ética e que foi 
retransmitida por alguns órgãos de imprensa. Dizer, 
por exemplo, que eu permiti ou autorizei falar em meu 
nome junto à PETROBRAS, cicrano ou fulano, sem 
provas, matérias como a do INSS, de gravações de 
cidadãos que estão sendo processados e que procu-
ram me envolver sem provas. As reiteradas matérias 
de uma revista semanal. A tentativa, Sr. Presidente, de 
me prejulgar não me intimida e não vai me impedir de 
me defender. Por que eu estou sendo acusado, eu es-
tou sendo tratado dessa forma no País? Pelo que eu 
fiz de errado? Por crimes que pratiquei? Por atos ilíci-
tos? Pela quebra do decoro parlamentar? Claro que 
não. Pelo que eu represento. Eu tenho consciência 
disso. Pelo que eu represento na história do País, pelo 
que eu represento para a esquerda, pelo que eu re-
presento para o meu partido, o PT, e pelo que eu re-
presentei na eleição do Presidente Lula, como Presi-
dente do PT, como coordenador da sua campanha. É 
isso que está sendo julgado. Por quê? Qual é a histó-
ria da minha vida? Eu tenho, Sr. Presidente, esse di-
reito de, neste momento, expor isso ao País. Eu tenho 
40 anos de vida pública, Sr. Presidente. Comecei em 
1965, na luta contra a ditadura. Quarenta anos de vida 
pública. Nunca, Sr. Presidente, com exceção dos pro-
cessos do período da ditadura militar, respondi a um 
só processo judicial. Não tenho uma condenação. Fui 
Deputado e sou – vou completar 16 anos -, fui servidor 
público da Assembléia Legislativa de São Paulo du-
rante quase 6 anos; fui advogado, como sou, exerci. 
Mesmo quando estava na clandestinidade, com outro 
nome, me comportei – e a cidade de Cruzeiro do Oes-
te é testemunha – de uma forma correta do ponto de 
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vista ético, moral, e não tenho nenhuma acusação 
contra mim. Por isso que posso voltar de cabeça er-
guida a Cruzeiro do Oeste. O Brasil conhece a minha 
vida. Eu, Sr. Presidente, vivi no exterior, em Cuba, e 
vivi no Brasil em vários Estados clandestino, mas não 
há nada que pese contra a minha pessoa, mesmo 
quando eu vivia na clandestinidade. Fui Deputado Es-
tadual Constituinte, Deputado Federal por 2 mandatos. 
Não respondi durante esses mandatos e agora, du-
rante o meu mandato de novo, a nenhum processo, 
com exceção de um caderno parlamentar que fiz e que 
se discutiu na Justiça Eleitoral se tinha caráter eleito-
ral ou não, que a legislação veda, e foi arquivado. Como 
servidor da Assembléia, respondi a um processo ad-
ministrativo porque fui a Cuba como assessor – porque 
era funcionário – de uma delegação de Parlamentares 
e entendeu-se que eu devia não receber o salário dos 
dias trabalhados, na viagem, como assessor. Também 
ganhei esse processo. Eu voltei da clandestinidade, 
em 1980, e faço questão de falar isso, porque é uma 
característica da minha vida, e fui trabalhar na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo como auxiliar adminis-
trativo. Passei por um teste de datilografia. Eu era con-
vidado para ser membro do Diretório Nacional do PT, 
junto com Luiz Travassos e Vladmir Palmeira, e candi-
dato a Deputado Federal. Mas passei por um concur-
so, Sr. Presidente, não usei de privilégios, não usei, 
em nenhum momento, do nome que tinha. E todos os 
servidores da Assembléia e todos os Deputados e 
Deputadas da Legislatura que terminou em 82 e foi 
até 86 me conheceram trabalhando dia e noite na As-
sembléia, ganhando 3 salários mínimos. E fui estudar 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fui 
terminar meu curso de Direito e prestar exames da 
Ordem. Fui militar no núcleo de base do meu partido, 
apesar de ser convidado pelo Presidente Lula, Presi-
dente do PT naquele então, para ser membro do Di-
retório Nacional, um diretório zonal, antes um núcleo. 
Eu comecei no PT como militante e sou militante até 
hoje. Não preciso de título de Ministro nem de membro 
da Direção do PT para ser militante do PT. Fui Secre-
tário de Formação Política do PT, fui Secretário-Geral 
do PT em São Paulo, fui Secretário-Geral Nacional e 
Presidente do PT. Quero hoje, Sr. Presidente, repelir, 
porque agora se constrói uma imagem – li hoje no jor-
nal -, de que eu construí um modelo cubano do PT, 
aprendi em Cuba para construir um partido como o PT. 
Não há partido, pode haver partido igual, mais demo-
crático do que o PT, mais pluralista. Todas as propos-
tas que eu aprovei no PT, que eu defendi junto com 

correntes políticas do PT, com dirigentes parlamenta-
res, com militantes foram disputadas no voto, primeiro 
nos encontros e nos diretórios, depois por eleição di-
reta. Eu fui eleito Presidente do PT três vezes em en-
contros e uma vez por eleição direta, sempre defen-
dendo as minhas idéias. O PT não é um partido stali-
nista; eu não tenho “grupo do Zé Dirceu” no PT. Eu 
dirigi o PT sempre com mandato das bases do PT, 
sempre disputando idéias e propostas. O PT, Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
quero dizer isso ao Brasil, é produto da própria história 
do Brasil recente, da própria luta do povo brasileiro 
pela democracia, por direitos políticos sociais das clas-
ses populares, das camadas médias, do pequeno e 
médio empresariado. Ele foi se constituindo na prática, 
governando, legislando nas Câmaras e Assembléias, 
criando programas de governo e idéias para o País, 
interagindo com setores sociais. E foi-se constituindo 
nesse grande partido que é hoje, e nós temos de pre-
servar o PT como instituição. E eu, inclusive, não re-
nuncio e vou lutar até o fim, Sr. Presidente, porque 
quero ter o direito de olhar no olho de cada militante 
do PT. Eu não teria condições de andar nas ruas do 
País se eu, para preservar os meus direitos políticos, 
renunciasse. Porque renunciar significa eu aceitar as 
acusações que me estão sendo feitas. Eu quero que 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Cor-
reios – estou à disposição para ir até a Comissão -, 
que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Compra de Votos investiguem e provem que eu tenho 
alguma ligação com os atos ilícitos praticados, que eu 
quebrei o decoro parlamentar. Provem, e aí eu quero 
um julgamento, mas eu não aceito ser prejulgado e 
não aceito ser banido da vida política do País de novo. 
Nada me vai banir da vida política do País, nem que 
suspendam meus direitos políticos e cassem meu 
mandato. Eu vou continuar agindo como cidadão e lu-
tando no Brasil pelos ideais em que eu acredito. Pre-
servar o PT, Sr. Presidente, significa o PT e nós todos 
que somos militantes filiados do PT reconhecermos 
os erros que cometemos e mudarmos aquilo que foi 
errado. Reconhecermos os erros que cometemos e 
mudarmos, e esse processo já se iniciou. Ao contrário 
do que dizem, eu, com o meu humilde apoio, apoiei a 
transição da Presidência de José Genoino para Tarso 
Genro, apoiei as mudanças na Comissão Executiva 
Nacional e apoio a nova direção, que se está cons-
truindo no PT. E  haverá um processo interno no PT 
para eleger uma nova direção, que, tenho certeza, sa-
berá corrigir os erros que o PT adotou. O Brasil, evi-
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dentemente, vai ter que se repensar. Todos nós temos 
responsabilidade. E eu, como Parlamentar, como ci-
dadão, vou lutar para que se faça, em primeiro lugar, 
uma ampla reforma política. Não vou entrar em deta-
lhes da reforma política, para não tomar tempo. Mas 
todos sabem que o País precisa de uma reforma po-
lítica. E o País também não pode misturar o joio com 
o trigo, jogar com a água a criança fora. O Governo do 
Presidente Lula, do qual tenho orgulho e honra por ter 
participado por 30 meses, é uma grande conquista 
política, social, econômica e institucional da sociedade 
brasileira. Não é verdade que é um Governo corrupto, 
ou que permita a corrupção. Nós estamos investigan-
do – eu me considero Deputado e parte dessa inves-
tigação – as denúncias de corrupção que surgiram. O 
Governo, desde o seu início, sempre tomou medidas 
contra a corrupção – e o País conhece essas medidas 
-, sempre atuou em conjunto com o Ministério Público. 
E o Presidente Lula escolheu o primeiro da lista duas 
vezes para a Procuradoria Geral da República. Coisa 
inédita na história do Brasil. Sempre colaboramos com 
o Tribunal de Contas da União e fortalecemos os Con-
troles Internos do Governo. Eu disse e repito: este é 
um Governo que não rouba, não deixa roubar e com-
bate a corrupção. E eu sempre me esforcei nesse sen-
tido. E vou passar à Comissão de Ética todas as de-
núncias que chegaram à Casa Civil, que encaminhei 
para o Controle Interno, que depois encaminhou para 
os órgãos responsáveis, seja CGU, seja Tribunal de 
Contas, seja o Ministério Público. Dezenas, centenas 
de casos que chegaram à Comissão de Ética. Trinta 
meses fui Ministro-Chefe da Casa Civil, exercia função 
republicana estatal, nada mais nada menos. A Casa 
Civil sempre teve esse papel no Brasil. É verdade que, 
no primeiro ano até janeiro, antes do caso Waldomiro 
Diniz, eu exercia também a Subchefia de Assuntos 
Parlamentares e a Secretaria de Assuntos da Federa-
ção. Portanto, era também como se fosse Secretário-
Geral da Presidência, como no passado. Coordenei as 
ações de Governo, reorganizei as câmaras setoriais, 
sempre por determinação do Presidente, coordenei a 
Subchefia de Assuntos Jurídicos e a Subchefia de As-
suntos Governamentais, que são da natureza da Casa 
Civil. Pelas demandas de um projeto de desenvolvi-
mento nacional, incorporamos na Casa Civil uma sala 
de investimento, para enfrentar o grave problema da 
carência de investimentos no País, para desburocrati-
zar, agilizar e incentivar os investimentos, junto com o 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, 
com os Ministérios da Fazenda, Planejamento e BN-

DES. E criamos salas de infra-estrutura, uma agenda 
portos, uma sala de infra-estrutura de ferrovias, uma 
de rodovias, para que resolvêssemos os problemas 
de investimento, meio ambiente, legais, burocráticos 
dos investimentos na infra-estrutura. Esse foi o papel 
que exerci, dentro de um programa, que é real e está 
em ação no País, de crescimento econômico, de cria-
ção de emprego, de retomada do desenvolvimento de 
uma política industrial de inovação. Não há no País, 
para além da crise política que estamos enfrentando, 
fruto da gravíssima situação que vivemos nesse mo-
mento pelas denúncias todas que foram feitas e estão 
sendo apuradas, uma crise. O País tem Governo que 
está governando, e avança no crescimento e no de-
senvolvimento econômico. E tem programas sociais e 
programas inovadores nas áreas de saúde e educação. 
E tem programas importantes de transferência de ren-
da e de combate à fome. Está fazendo a reforma agrá-
ria e cuidando da agricultura familiar. O  País  acabou 
de bater novamente recordes de exportação e de su-
perávit de conta corrente. Temos restrições orçamen-
tárias, porque temos uma dívida interna e precisamos 
fazer um superávit. Mas nós precisamos preservar os 
avanços, como no passado. Como este Governo pro-
curou preservar a estabilidade fiscal e monetária, nós 
precisamos preservar os avanços deste Governo. Pre-
servar a democracia, as instituições e a governabili-
dade. É um direito da Oposição fiscalizar, fazer oposi-
ção e disputar o Governo ou o poder. Mas o País não 
pode colocar em risco os avanços democráticos. Esses 
20 anos que nós temos de avanço. E é importante. Por 
isso nós, que somos do PT, as forças políticas que 
formaram a coalizão no primeiro turno com o Presi-
dente Lula, aquelas forças que queiram dar continui-
dade a esse projeto, façam também uma avaliação do 
que foram esses meses de Governo e o que pode ser 
a continuidade deste Governo num processo de ree-
leição ou não. Garantir o projeto de desenvolvimento 
nacional para o País, porque o Presidente Lula, ao 
contrário do que dizem, é a maior liderança histórica 
do Brasil das últimas décadas. É, na verdade, uma 
dádiva que o Brasil tem. Não é verdade que eu estou 
magoado, ressentido com o Presidente Lula e que eu 
viria a esta Comissão, Sr. Presidente, fazer qualquer 
tipo de ataque ou de cobrança ao Governo ou a Minis-
tros do Governo. Eu sei me defender sozinho. Eu não 
preciso, não quero que o Governo, ou mesmo que o 
meu partido, tenha que me defender. Eu o farei sozi-
nho. Tenho responsabilidade do que significo e tenho 
responsabilidade sobre os meus atos como Ministro e 
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agora como Deputado. Sr. Presidente, quero reiterar o 
que já disse na Corregedoria e já disse ao País: não 
organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de 
votos e pagamento de Parlamentares. Jamais permi-
tiria. Não é verdade que eu seja o responsável pelo 
mensalão. E se existe o mensalão, existe uma CPI. 
Quero ir depor na CPI, como o Deputado Roberto Je-
fferson vai depor, como os Deputados citados vão de-
por. E esta CPI vai investigar e vai provar que eu não 
tenho nenhuma responsabilidade, não tive e jamais 
permitiria que se instituísse no País esse tipo de pro-
cesso. Quero reiterar para o País que não sou respon-
sável, jamais fui e jamais permitiria a compra de votos 
nesta Casa. Fui responsável pela articulação política 
do Governo. E os Deputados que estão aqui, e os Se-
nadores que estão no Senado, que conviveram comi-
go, que se reuniram comigo, discutiram comigo, com 
o Ministro Chefe da Casa Civil sabem que isso não é 
verdade, que eu jamais propus para qualquer Depu-
tado, Deputada, Senador, Senadora, para qualquer 
presidente de partido, para qualquer Líder, qualquer 
proposta que não fosse lícita, republicana. Nós cons-
tituímos o Governo como se constituem todos os Go-
vernos nos Municípios e nos Estados do Brasil. É uma 
coalizão político-eleitoral que elege um Prefeito, um 
Governador, um Presidente, ou uma Prefeita, uma Go-
vernadora e uma Presidenta. Depois compõe o Gover-
no, por intermédio de critérios políticos, técnico e pro-
fissionais. Os nomes são examinados por estruturas 
do Estado brasileiro, seja o Gabinete de Segurança 
Institucional, seja a Secretaria de Ações Governamen-
tais. E se compõem em cada Ministério, em cada au-
tarquia os órgãos dirigentes. O Governo tomou a de-
cisão sábia de não permitir que um partido só... porque 
isso seria um absurdo, porque seria excluir os servi-
dores públicos de carreira ou os servidores públicos 
que não são membros de nenhum partido da partici-
pação das autarquias, das estatais ou dos Ministérios. 
Muitos nomes não foram aceitos por isso, por falta de 
critério político, ou critério ético, ou por antecedentes 
que não permitiam ou porque não tinham qualificação 
técnica. 

Não  fizemos nada que não fosse da própria 
experiência político-institucional brasileira, que é re-
cente, de 20 anos, que vamos lembrar que de 64 a 85 
praticamente vivemos numa ditadura militar. Eu sou 
responsável e assumo meus atos como de Ministro 
Chefe da Casa Civil e como Deputado, neste curto 
mandato que tenho. Não assumo os atos da Comissão 
Executiva Nacional do PT, dos membros da direção do 

PT, porque eu não era membro da direção do PT, não 
participava das decisões. Não posso assumir aquilo 
que eu não fui responsável. Não vou assumir. Tenho 
responsabilidade política como membro do Diretório 
Nacional do PT e respondo por isso, mas não vou as-
sumir a responsabilidade pelos empréstimos que foram 
feitos juntos às empresas do Sr. Marcos Valério, que 
tomaram empréstimos juntos aos bancos BMG e Banco 
Rural, aliás, as diretorias dos bancos já afirmaram isso. 
Já discutiram isso comigo. O Deputado Roberto Jeffer-
son, durante as entrevistas e depoimentos que fez, me 
fez-me muitas acusações. Eu tenho serenidade para 
ouvi-las, para analisá-las, aceitar, se eu cometi algum 
erro, ou para repudiá-las. O Deputado Roberto Jeffer-
son teve todas as condições de denunciar o mensalão, 
que, aliás, muitas vezes, seus próprios companheiros 
de partido declaram que não é fato o que ele afirma, 
como já aconteceu nos depoimentos. Nós vamos ver 
na própria Comissão de Ética. Ele teve oportunidade 
quando o Deputado Miro Teixeira o convidou, quando 
a Corregedoria da Câmara abriu um procedimento. Po-
dia ter ido ao plenário, ao Ministério Público, mas ele 
quer transferir a prevaricação – que é o termo correto 
– dele para nós, para o Ministro Aldo Rebelo, para o 
Ministro Antonio Palocci, para mim, para o Ministro Ciro 
Gomes. O único que realmente ouviu dele e pediu a 
ele para que fosse junto apurar, ele não o fez. Então, 
não transfira para mim e para outros aquilo que era 
uma responsabilidade dele e não minha. Não eram 
responsabilidades minhas. Da mesma maneira, o Go-
verno não tinha outra alternativa frente às denúncias 
que surgiram nos Correios que mandar, determinar, 
orientar os órgãos responsáveis, solicitar, seja à Po-
lícia Federal, ao Ministério Público, à CGU, investigar 
as denúncias dos Correios, e as denúncias no IRB ou 
em outros locais. O que que se queria? Que o Governo 
não investigasse, não apurasse?! Eu não estou sendo 
acusado de ato de corrupção em nenhum órgão públi-
co, ao contrário do Deputado Roberto Jefferson, que 
inclusive é réu confesso em alguns casos. Agora, não 
atribua a mim aquilo que ele confessa que praticou, 
que muitas vezes é negado pelos seus interlocutores, 
como se eu tivesse conhecimento e tivesse concor-
dado, como é no caso de FURNAS, que é refutado 
pelo Sr. Dimas Toledo. Eu falo isso com tranqüilidade 
e serenidade, porque o Conselho de Ética e as CPIs 
vão investigar – a CPI dos Correios, aliás, está inves-
tigando o que aconteceu nos Correios. Eu não tenho 
nenhuma relação com o que aconteceu nos Correios, 
no IRB, em FURNAS. Jamais fiz tráfico de influência 
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ou lobby no Governo, Sr. Presidente. E o Sr. Delúbio 
Soares, que foi Tesoureiro do PT, já declarou que eu 
não tinha conhecimento dos empréstimos. Portanto, Sr. 
Presidente, eu dediquei toda a minha vida ao Brasil, 
à causa pública, ao PT, ao Parlamento e, nos últimos 
meses, até 22 de junho, ao Governo do Presidente 
Lula. Eu quero ser julgado pelos erros que cometi, 
mas não por calúnias, difamações e injúrias. E não 
vou aceitar, Sr. Presidente,   prejulgamento, nem fal-
sas acusações ou montagens ridículas, como é o caso 
da suposta transferência de recursos para um amigo 
meu, Roberto Marques, que me acompanha muitas 
vezes nos finais de semana, nas férias, que é funcio-
nário da Assembléia Legislativa de São Paulo. Cada 
dia fica evidente, e a própria CPI não reconheceu o 
documento como um documento verdadeiro. Não vou 
sair da vida pública, quero reiterar, em hipótese algu-
ma. Não cometi nenhum crime, não quebrei o decoro 
parlamentar. Aliás, nem Deputado Federal eu era, era 
licenciado, estava no cargo de Ministro, não tinha imu-
nidade parlamentar, tinha foro privilegiado de Ministro. 
Não protegi nenhuma espécie de corrupção, lobby, ou 
tráfico de influência. Não autorizei, nem dei garantias a 
nenhuma ação para ser feita em meu nome. Não dele-
guei e não autorizei ninguém a falar em meu nome em 
nenhum órgão público. E quero repetir, durante esses 
anos todos e nesses meses de Governo, centenas de 
homens públicos conviveram comigo. Eu olho para to-
dos os Deputados e Deputadas que estão aqui, nunca 
nenhum ouviu de mim, inclusive os da Oposição que 
tiveram oportunidade de discutir e conversar comigo, 
seja sobre investimentos, seja sobre reivindicações 
de Prefeitos e Governadores, seja sobre emendas 
parlamentares, seja sobre participação no Governo, 
se fosse o caso. Avoco testemunho de centenas de 
empresários e dezenas de entidades empresariais que 
trabalharam comigo nos 30 meses do Governo Lula se 
alguma vez fiz alguma proposta e pratiquei algum ato 
que pudesse me envergonhar, ou fiz alguma propos-
ta ilícita ou indecorosa. Por isso, Sr. Presidente, tenho 
consciência da gravidade da situação e da tragédia 
que se abateu sobre nós, do PT, e sei da angústia e 
do sofrimento, que também é meu, de milhares de pe-
tistas e de milhões de eleitores do Presidente Lula. Sei 
da gravidade dos erros que setores da direção do PT 
cometeram na campanha de 2004. Mas quero repe-
tir, só respondo pelo que decidi, participei e autorizei. 
Coloco-me à disposição, Sr. Presidente, Sr. Relator, 
Deputados e Deputadas, do Conselho de Ética, e vou 
colaborar com todas as investigações, tanto da Câmara 

e do Senado, do Congresso, como do Ministério Público 
e da Polícia Federal. E reitero, de nada me serve não 
poder andar de cabeça erguida no País, de nada me 
serve renunciar para preservar... Não critico e não julgo 
quem o fizer, mas no meu caso de nada me serve ter 
direitos políticos se eu não tiver dignidade, se eu não 
puder olhar nos olhos de vocês, dos petistas, das pe-
tistas, dos eleitores e das eleitoras que me trouxeram 
3 vezes para a Câmara dos Deputados, levaram-me 
para a Assembléia Constituinte Estadual de São Paulo, 
se eu não puder andar de cabeça erguida e com dig-
nidade no País. Prefiro ficar sem direitos políticos, se 
for o caso – ainda que considere isso uma cassação 
política, a não ser que haja algo concreto que prove 
que quebrei o decoro parlamentar – do que renunciar 
para ter uma falsa sobrevida política. Não vou renun-
ciar, vou travar mais essa luta na minha vida, talvez a 
mais importante da minha vida. Espero que eu possa 
chegar ao final com a consciência tranqüila como es-
tou hoje aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Relator Jairo Carneiro.

O  SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 
Presidente, nobres pares, senhoras e senhores, nobre 
Deputado José Dirceu, testemunha que comparece. 
Congratulo-me com V.Exa. pelo seu gesto, pela dis-
posição de comparecer a esta Casa e, sem disfarces, 
sem rodeios, se prontificar a contribuir para o esclare-
cimento dos fatos, para a apuração da verdade. 

Tenho aqui cerca de 33 quesitos para submeter 
a V.Exa. Espero que, de algum modo, possa suprir a 
expectativa de boa parte dos nobres colegas que com-
põem o Plenário e, se possível, reduzir o tempo que 
possamos ocupar de V.Exa. 

Diante do seu pronunciamento, que é o segundo 
que faz ao retornar à Câmara dos Deputados, farei al-
gumas observações e algumas indagações. 

Preliminarmente, ataca-me a curiosidade em um 
ponto quando V.Exa. diz: “Eu não era Deputado, eu es-
tava licenciado, exercendo o múnus de Ministro de Es-
tado”. V.Exa. o tempo todo defende sua total inocência, 
mas este reparo que faz V.Exa. quer significar alguma 
coisa para o nosso entendimento? Essa ressalva?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, ape-
nas uma leitura constitucional e jurídica que faço dessa 
questão, que eu estava licenciado como Deputado. Por-
tanto, não há como eu quebrar o decoro parlamentar. 
Mas essa é uma questão que quem tem que resolver 
são os tribunais. Eu sempre vou, mesmo muitas vezes 
em meu prejuízo, exigir, reivindicar que o Regimento, 
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a Constituição, as leis sejam cumpridas, que não haja 
violação dos direitos nem de quem está depondo como 
testemunha ou como investigado e nem muitas vezes 
dos advogados. Temos assistido... Inclusive, como ad-
vogado eu me insurjo. Inclusive, temos assistido um 
ataque às prerrogativas dos advogados, muitas vezes. 
Registro, porque é o entendimento que tenho como ci-
dadão, como advogado e como Parlamentar.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
V.Exa. admite que, acima desta dúvida sobre a leitura 
e a interpretação das leis, V.Exa. se considera abso-
lutamente inocente?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Considero-
me absolutamente inocente e espero que o Plenário 
da Câmara dos Deputados me faça justiça, se for o 
caso.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa., 
por sua história de vida, por sua trajetória, pela contri-
buição na construção do seu partido e na conquista do 
poder, V.Exa., por todas as razões, tem credenciamento 
para ser considerado como um personagem, creio eu 
– imagino seja o entendimento da sociedade brasileira 
-, o principal e mais importante auxiliar do Presidente 
Lula. Gostaria de saber se V.Exa. confirma, se concorda 
com esse sentimento geral da sociedade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Rela-
tor, eu atuei como Presidente do PT, no primeiro mo-
mento, depois como Ministro dentro das prerrogativas 
do meu cargo. Sou absolutamente republicano, sou 
absolutamente obediente à hierarquia, às estruturas. 
Eu nunca exorbitei das minhas funções. Eu exerci o 
papel de Ministro Chefe da Casa Civil, no primeiro 
ano, acumulando aquilo que seria a Secretaria-Geral 
no passado e depois, no segundo ano, até julho, fui 
Chefe da Casa Civil. Sou igual a todos os outros Mi-
nistros, fui Presidente do PT como outros foram Pre-
sidentes do PT, inclusive o Presidente Lula. Eu exerci 
a Presidência do PT, eu não me considero especial 
ou acima de nenhum Ministro. Aliás, os Ministros e as 
Ministras que conviveram comigo 30 meses são tes-
temunhas que eu sempre trabalhei em coordenações, 
em câmaras, em conselhos e não houve, durante  os 
meses que eu trabalhei, nenhum incidente, na relação 
minha com os Ministros, administrativo-funcional. Evi-
dentemente que num Governo você tem divergências 
programáticas, divergências de propostas, e que são 
resolvidas ou dentro das relações interministeriais ou 
pelo Presidente. Mas eu não me considero nem mais, 
nem menos do que qualquer outro dirigente do PT ou 
Ministro. Sei do papel que eu joguei na construção do 

PT, na construção da candidatura do Presidente Lula 
e na vitória do Presidente do Lula, mas ela é fruto de 
todo um processo político e histórico. Ela é fruto da ação 
de milhares de milhões de petistas, é fruto da ação de 
centenas de milhares de lideranças do PT. O PT é um 
partido que tem 50, 60 mil dirigentes, tem quase 1 mi-
lhão de filiados, tem milhões de simpatizantes. O PT 
não é o presidente do PT, não é a direção do PT. Por 
isso que o PT vai sobreviver a essa crise, vai superar 
essa crise e vai se renovar. Tenho certeza.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
nobre Ministro, nas funções que V.Exa. exerceu, na co-
ordenação política e da ação administrativa do Gover-
no, V.Exa. está sendo modesto. Desculpe a insistência. 
Mas creio que se indagar dos membros do PT que são 
Deputados, ninguém irá duvidar da sua importância, do 
seu papel no Governo. Eu insisto neste ponto para po-
der relevar e elevar o grau de importância nas decisões 
governamentais sobre assuntos distintos, como V.Exa. 
mencionou, inclusive na composição da estrutura do 
Poder, nos impedimentos e articulações com os par-
tidos integrantes da base e em tantas outras missões 
relevantes, até no exterior, que V.Exa. cumpriu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu cumpri 
missões no exterior que são advindas das minhas re-
lações políticas históricas. Como eu disse, eu tenho 
40 anos de vida política, de vida pública. Eu vivi em 
outros países e tenho relações com a Esquerda lati-
no-americana, com movimentos sociais e com lide-
ranças importantes da América Latina e da Europa, 
porque eu fui Presidente do PT durante 7 anos, fui 
Secretário-Geral durante 5 anos. Portanto, conheço 
as principais lideranças políticas que acenderam aos 
Governos, através dos partidos socialistas ou da so-
cial democracia, em vários países da América Latina 
e da Europa. É natural que eu possa, num momento 
ou outro, exercer, a pedido do Presidente, sob a coor-
denação do Itamaraty alguma- e exercia – missão no 
exterior. Por outro lado, eu, modestamente, no começo 
da década de 2000, entendi que o PT, apesar de ser 
correta a relação com o Partido Democrata, com as 
centrais AFL-CIO, nos Estados Unidos, com ONGs, 
com várias correntes de pensamentos democráticos 
nos Estados Unidos, não poderia ficar de costas para 
o Partido Republicano, à medida que quem governa-
va os Estados Unidos era o Partido Republicano, o 
Presidente George Bush, que poderia ser reeleito. E 
o Presidente Lula podia ganhar as eleições em 2002. 
E eu, através de uma série de contatos empresariais, 
de políticos, de ex-Presidentes, de embaixadores, 
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estabeleci uma relação especial – posso dizer assim 
– com muitos setores do Partido Republicano e do Go-
verno do Presidente Bush. A partir daí também exerci 
algumas missões. Com relação a participação dos di-
ferentes partidos do Governo, a Casa Civil não indica, 
não nomeia. O Chefe da Casa Civil não tem poderes 
para isso. Quem nomeia são os Ministros, são os pre-
sidentes de autarquia, é o Presidente da República. A 
Casa Civil tem o controle, faz a verificação, através do 
Gabinete de Segurança Institucional, por um lado, e 
através da Secretaria de Assuntos Governamentais. No 
meu caso, porque eu acumulava articulação política, 
eu também fazia a relação com os partidos políticos 
para a composição do Governo, mas isso não me dava 
mais ou menos poder, porque o poder de decisão, por 
último, ou era do Presidente, ou dos Ministros, ou dos 
presidentes de autarquia.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobre 
Deputado José Dirceu, V.Exa., retornando à Câmara, 
considera que continua governando o País?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – É uma for-
ça de expressão que usei, porque, como sou petista, 
sou Deputado da base do Governo, como tenho o 
Governo no coração, foi a paixão e é a paixão da mi-
nha vida, eu me considero governando neste sentido. 
Agora , eu não tenho mais nenhuma relação, desde 
o dia em que saí do Governo, político-administrativa, 
funcional, com o Governo ou com qualquer órgão do 
Governo. Até porque, como é público e notório, tenho-
me dedicado a outras atividades políticas que não a 
de governar. É mais uma força de expressão, talvez 
até um exagero da minha parte quando falei que eu 
continuava governando.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
acho que V.Exa. foi imprescindível ao Governo. Digo 
assim com um sentimento que acho que é geral do 
povo brasileiro. Acho que dificilmente o Presidente 
Lula poderia prescindir de V.Exa. Aí eu indago: nesses 
30 meses de função de Ministro, em algum momento 
V.Exa. quis devolver o cargo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim. No 
final do ano de 2004, avaliei, várias vezes, a possibili-
dade de voltar para a Câmara dos Deputados. Porque 
entendia que se estava encerrando um ciclo da minha 
participação no Governo, por “n” razões, que não vêm 
ao caso: razões de natureza programática, razões de 
natureza administrativa, razões da funcionalidade do 
Governo. E nos meses de março e abril deste ano eu 
também avaliei seriamente a possibilidade de retornar 
à Câmara dos Deputados. Isso é natural. Eu não nasci 

nem Deputado, nem Ministro. Portanto, deixar de ser 
Ministro ou Deputado é da natureza das nossas vidas e 
temos que estar preparados para isso. Tenho a mesma 
honra e orgulho que tinha quando era Ministro Chefe 
da Casa Civil, tenho de ser Deputado Federal, de per-
tencer a esta Casa, de exercer o mandato que o povo 
de São Paulo me deu. Fui o segundo Parlamentar, em 
número de votos, mais votado do Brasil. Tenho orgulho 
e honra de ser Deputado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E per-
gunto: como reagiu o Presidente a essas tentativas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Eu 
não cheguei a colocar, a discutir isso com o Presi-
dente. Foram consultas que fiz num círculo pessoal, 
político, com alguns dirigentes do PT, com alguns Mi-
nistros que são mais afinados. Não queria levar esse 
tipo de preocupação. O Presidente Lula é um homem 
que governa no dia-a-dia, que exerce o governo, que 
fiscaliza, que acompanha os principais programas, as 
principais obras do País – certo? -, que se preocupa 
com a gestão governamental diariamente, que tem a 
representação como Chefe de Estado, que represen-
ta o Brasil no exterior, que tem representação políti-
ca do Governo. A não ser que eu tivesse tomado já a 
decisão, que fosse apenas comunicar-lhe, não seria o 
caso de eu aborrecê-lo, levar mais um problema para o 
Presidente Lula. Minha relação com o Presidente Lula 
é uma relação político-institucional, é uma relação de 
absoluta lealdade, absoluta obediência. Ele era Pre-
sidente da República, eu era Ministro. Sempre cumpri 
as ordens do Presidente. Nunca discuti, nunca deso-
bedeci ordens do Presidente.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prosse-
guindo, ilustre Deputado José Dirceu. No depoimento 
a este Conselho, o Deputado Roberto Jefferson diz 
que procurou V.Exa., então Ministro, no início de 2004, 
para falar sobre o mensalão. Reproduziu o seguinte di-
álogo: “Zé, tem um negócio ruim que está acontecen-
do, que está um buchicho na Casa, que está ruindo.” 
“- O que é?” “- O tal do mensalão. O Delúbio está re-
passando o dinheiro para partidos da base que estão 
distribuindo aos seus Deputados um mensalão de 30 
mil reais”. Segundo ele, V.Exa. teria dado um soco na 
mesa e dito: “- Ele não tem autorização para fazer. Eu 
disse que não fizesse”. S.Exa. teria dito: “- Então, cor-
re atrás, amigo, porque está sendo feito”. Afirmou que 
conversou com V.Exa. sobre esse assunto uma meia 
dúzia de vezes. V.Exa. confirma essas afirmações do 
Deputado Roberto Jefferson?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Já 
disse aqui: o Deputado Roberto Jefferson teve várias 
oportunidades de ir à Corregedoria da Câmara dos 
Deputados ao Ministério Público, ao Plenário, de falar 
ao País, de falar ao Presidente, e não o fez. Quando 
o fez ao Presidente foi depois já dos acontecimentos 
que são públicos da relação de S.Exa. com o Depu-
tado Miro Teixeira. Porque S.Exa. teve oportunidade de 
fazê-lo e não o fez. Portanto, S.Exa. não pode transferir 
para os Ministros Antônio Palocci, Ministro Aldo Rebelo, 
Ministro Ciro Gomes, Ministro José Dirceu aquilo que 
era uma responsabilidade dele. Se ele tinha conheci-
mento, ele diz que não tem provas à CPI da Compra 
de Votos e a CPI ou não dos Correios, não sei, não 
sei. Agora querem colocar na minha boca. Deixa eu. 
O nome que está na ementa da constituição da CPI é 
CPI da Compra dos Votos.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossi-
go, ilustre Deputado. Então não houve essa conversa 
com V.Exa.?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 

já havia tido notícia da existência de esquema de pa-
gamento de dinheiro a Parlamentares?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Tinha notí-
cias da compra de votos na época da reeleição e quan-
do vieram à tona as notícias a partir de matéria do Jornal 
do Brasil, da ação da Corregedoria e depois a partir 
das entrevistas do Deputado Roberto Jefferson.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E ao to-
mar conhecimento no atual Governo, mesmo através de 
noticiário da imprensa, como se posicionou V.Exa.?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A Correge-
doria da Câmara se posicionou.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
V.Exa. como membro importante do Governo...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A Correge-
doria da Câmara. O senhor sabe que o Ministro Aldo 
Rebelo procurou – O Presidente demandou o Minis-
tro Aldo Rebelo, não me demandou para essa ação 
-, procurou o Presidente da Câmara, que tomou as 
providências, que são conhecidas, através da Corre-
gedoria da Câmara.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossigo. 
Conforme depoimento do Deputado Roberto Jefferson 
a este Conselho – V.Exa. tem conhecimento do acor-
do, participou do acordo de repasse de verbas do PT 
para o PTB de 20 milhões de reais – S.Exa. disse que 
além do acordo do dinheiro, V.Exa. homologou o acor-
do da Bahia, onde faria uma coligação, e um membro 

do PTB iria compor mais uma diretoria do IRB, além 
de apoio em Goiânia, onde outro membro do PTB se-
ria o Diretor-Geral da SUSEP. V.Exa. confirma essas 
declarações?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. O PT 
fez esses acordos. No caso das nomeações, informou 
à Casa Civil. Se não me engano, não foram realiza-
das. Os acordos de políticas eleitorais, os acordos de 
apoio mútuo nas cidades, sejam financeiros ou não, é 
uma questão do PT com o PTB, não é um problema 
da Casa Civil.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então, 
se V.Exa. declara que não são verdadeiras essas de-
clarações, eu vou ler o item seguinte, que seguramen-
te também V.Exa. deverá negar como verdadeiras. “O 
Deputado Jefferson disse ainda em relação ao acordo 
financeiro que V.Exa. teria justificado o atraso do re-
passe do restante do dinheiro, dizendo que a Polícia 
Federal seria meio tucana, meteu em cana 62 dolei-
ros agora às vésperas da eleição. A turma que ajuda 
não está podendo internar dinheiro no Brasil.” Que diz 
V.Exa. sobre isso então?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não fiz essa 
referência. A única referência que eu fiz em várias 
conversas que tive sobre problemas que estávamos 
enfrentando na campanha, conversas políticas, foi que 
durante o ano de 2003/2004 houve uma campanha 
orquestrada contra o Delúbio Soares, contra o PT. 
Primeiro se vendeu o PT como um partido que tinha 
estrutura, recursos, arrecadava centenas, quase cen-
tenas de milhões de reais. Depois praticamente se fez 
uma campanha contra o PT. O PT ficou impossibilitado 
de arrecadar recursos, tanto é que saiu endividado da 
campanha de 2004, 20 milhões, a Direção Nacional, 
e quase 50, os diretórios municipais. Está registrado 
no tribunal. E disse também, várias vezes, que na CPI 
do Banestado, ao se vazar o banco de dados da CPI, 
se atribuiu isso ao PT, incompatibilizando o PT com 
grande parte do empresariado do sistema bancário no 
País. Como os doadores legais aos partidos são ban-
cos e empresas, o PT foi muito prejudicado por aque-
la... Não foi o PT, não foram Parlamentares do PT ou 
Senadores que vazaram o banco de dados com todas 
as informações sobre CC-5, mas foi atribuído ao PT. 
Aliás, aquela CPI se transformou em uma CPI contra o 
Governo na prática, a CPI do Banestado. As denúncias 
todas que surgiam procuravam envolver membros do 
PT, do Governo, ou tratar de assuntos que não diziam 
respeito à CPI do Banestado. Disse também que, quan-
do o Governo enviou as PPPs para o Senado, houve 
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um Senador que disse que aquilo era um esquema do 
Delúbio Soares para sacar dinheiro ou achacar em-
presários, ou para fazer conluio com os empresários 
das obras que seriam da PPP. Tudo  isso inviabilizou 
em grande parte o levantamento de recursos para o 
PT. Foi isso que eu disse.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então, 
todas essas declarações atribuídas a V.Exa. sobre a 
Polícia Federal são falsas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim, se-
nhor.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quais 
acordos político-financeiro-eleitorais o PT celebrou com 
o PTB, partido integrante da base de sustentação do 
Governo, durante o atual Governo, que V.Exa. tenha 
conhecimento?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu tenho 
conhecimento de que foram feitos acordos político-
eleitorais. Eu não acompanhava, não autorizava, não 
participava dos acordos. Por que só com o PTB? Por 
que os outros partidos não me cobram isso? Por que 
os outros partidos não dizem que eu assumi compro-
missos financeiros ou compromissos de homologar 
acordos políticos? Não era a minha função. Eu era 
membro da Casa Civil, Chefe da Casa Civil. Como 
membro do Diretório Nacional, nas reuniões do PT, eu 
sou informado e recebo informações sobre os acordos, 
mas como todos os membros da Direção. Vincular isso 
à Casa Civil, eu não posso aceitar.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – So-
bre distribuição de cargos em empresas estatais, por 
exemplo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Distribuição 
de cargos... A participação nas empresas, em autar-
quias, nos Ministérios, dos partidos políticos foi feita 
mediante os critérios da coalizão político-partidária do 
primeiro e segundo turno, como acontece em qualquer 
governo de todos os nossos partidos, porque eu quero 
que algum Governo Municipal ou Estadual não seja 
constituído assim no Brasil – Isso é legítimo -, e atra-
vés de indicações, num determinado número. Porque 
nós estamos, também, no Brasil criando a idéia de que 
19 mil cargos foram ocupados – cargos de confiança 
– pelos partidos ou pelo... indicados pelo Governo. Dois 
terços dos cargos já são de funcionários de carreira. 
Dos restantes – agora inclusive vão ser obrigatórios, 
pela determinação que foi adotada pelo Governo -, dos 
27% que não são cargos de confiança, o PT sequer ocu-
pou um terço disso – o PT como partido -, que são mil 
e tantos cargos. O ex-Presidente Genoino já declarou 

isso em nota pública, e tudo. E os outros partidos ocu-
param. Chegou-se falar que o PTB tinha 2 mil cargos, o 
que não é verdade, na administração pública. E mais, 
quero dizer ao País: Banco Central, Receita Federal, 
a própria Casa Civil, a Polícia Federal, o Ministério da 
Fazenda, BNDES, “n” organismos públicos, sequer o 
Governo removeu os anteriores ocupantes dos cargos, 
independente que fossem do PFL, do PSDB, do PDT, 
do PPS, do PL, do PTB, de qualquer partido, inclusive 
na Casa Civil, porque não é possível isso. Você inviabi-
liza a continuidade administrativa, a governabilidade, a 
eficiência da máquina administrativa. Estão vendendo 
para o País a idéia de que o PT aparelhou a máquina 
do Estado. Agora diz que fui eu que aparelhei a má-
quina de Estado porque eu tinha um projeto para ser 
candidato a Presidente da República em 2010, o que 
eu repilo. Eu Nunca tive esse projeto, nem candidato a 
Governador de São Paulo agora, em 2006, nem a Pre-
sidente da República. Todos sabem que o meu projeto 
era governar o Brasil com o Presidente Lula. Então, o 
Governo do Presidente Lula não fez diferente dos ou-
tros Governos, e não fez nem mais nem menos, nem 
com relação à contração, até porque a metade das 
contratações que o Governo fez foi determinação do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nas gestões 
anteriores se contratou ilegalmente temporários e se 
contratou – o que depois foi considerado ilegal -, atra-
vés de convênios internacionais, servidores que eram 
pagos por organismos internacionais. E o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas exigiram que o Gover-
no do Presidente Lula repusesse quase 60, ou 30 mil, 
nos primeiros 3 meses, cargos temporários. Foi por 
isso que o Governo criou 60 mil cargos nos primeiros 
3 anos de Governo, não é porque o PT ficou criando 
emprego público. E criou para reestruturar Ministérios 
que estavam totalmente sucateados. O Ministério da 
Agricultura, por exemplo, tinha estrutura de 1937. O 
Ministério de Minas e Energia praticamente não exis-
tia mais. Nós sabemos das carências do INCRA e do 
IBAMA. As universidades precisavam de professores, 
os hospitais universitários precisavam de servidores. 
O Governo trabalhou no sentido de reorganizar e re-
estruturar a máquina administrativa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas es-
ses entendimentos transitavam pelo seu gabinete? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Na Casa 
Civil, evidentemente.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a 
cúpula do PT participava dessas reuniões ou dessas 
conversações?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Os parti-
dos políticos, todos, participaram, no primeiro ano de 
Governo, da composição do Governo, nos primeiros 
meses. Depois de 2004, 2005, raramente, a não ser 
no caso quando houvesse alguma  decisão do Pre-
sidente, ou algum pleito de um partido, ou algum pe-
dido de demissão, ou algum caso excepcional. Uma 
vez constituído o Governo no primeiro ano, em 2004 
e 2005, isso diminuiu quase 90%.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
consta que o Sr. Sílvio Pereira ocupava uma função 
específica, na análise desses currículos. E ele dialo-
gava com V.Exa. a respeito dos nomes que estavam 
sendo oferecidos pelos partidos?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O Sr. Sílvio 
Pereiro foi delegado pela direção do PT, como foram 
delegados, líderes, os Presidentes dos outros par-
tidos, para participar da composição do Governo, e 
falava em nome do PT. Quem tomava a decisão era o 
Governo, o Presidente, os Ministros, os Presidentes 
de autarquia, ou a Casa Civil. Não era o Sr. Sílvio Pe-
reira ou o PT. O PT não decidia quem ia participar ou 
não do Governo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas ele 
dialogava com V.Exa. sobre esse assunto?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Todos os 
partidos, todos os Líderes, todos os Presidentes dia-
logavam comigo, não era só o Sr. Sílvio Pereira. Isso 
acontece em qualquer governo de Estado, em qualquer 
Prefeitura. É o Prefeito, ou um delegado do Prefeito, ou 
o Governador, ou o delegado. Geralmente o Secretá-
rio de Governo é o Chefe da Casa Civil, que conversa 
com os Líderes dos partidos, com os Presidentes de 
partido. O que chama a atenção no caso do PT é que 
Sílvio Pereira não tinha mandato, não tem mandato, 
e todos os outros de outros partidos eram líderes ou 
Presidentes parlamentares que iam à Casa Civil. E não 
havia uma sala específica do Sílvio Pereira ou uma 
sala específica para tal. Há uma sala de reuniões da 
Casa Civil, do Planalto, duas salas de reuniões que 
são usadas, no quarto andar. Nunca houve uma sala 
do Sílvio Pereira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
seguindo, o Deputado Roberto Jefferson disse ainda 
que houve um segundo encontro com o Presidente 
Lula, em março deste ano.

A revista Veja publicou, em 20 de julho, que em 
23 de março o Deputado Jefferson teria novamente 
conversado com o Presidente sobre o mensalão e que 
V.Exa., juntamente com o chefe de gabinete do Pre-

sidente, Gilberto Carvalho, os Ministros Aldo Rebelo 
e Walfrido Mares Guia e os Deputados José Múcio e 
Arlindo Chinaglia presenciaram a conversa.

V.Exa. confirma essas afirmações?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, eu não 

estava na reunião. Nessa reunião, eu não estava.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nem em 

nenhuma que se tratou disso com o Presidente?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não estava. 

Nunca participei de uma reunião com o Presidente em 
que se tratou dessa questão. Nessa específica, foi um 
engano do Deputado Roberto Jefferson me colocar 
na reunião. A memória lhe falhou nesse caso, o que é 
natural, porque são muitas reuniões. Ele esteve com 
o Presidente 10, 14 vezes durante esse período, ao 
contrário do que ele afirma.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu 
confesso a V.Exa. que não tenho em mãos as notas 
taquigráficas, não para questionar a sua declaração, 
mas o Deputado José Múcio, nesse Conselho, confir-
mou que estava presente a essa reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Mas eu não 
estava. O Deputado José Múcio estava, mas eu, não. É 
público e notório que eu não estava nessa reunião.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
sigo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Se eu esti-
vesse, eu falaria aqui que estava e teria conhecimento. 
Não teria nenhum problema.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
conhece o Sr. Marcos Valério de Souza? Como e 
quando o conheceu? Que tipo de relação tem ou teve 
com ele?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu conhe-
ço o Sr. Marcos Valério. Não me recordo onde o co-
nheci, em alguma atividade social. Não tenho relação 
pessoal com ele de amizade, não tenho nenhuma re-
lação com ele de Governo. Ele esteve na Casa Civil 
acompanhando a diretoria do Banco Rural e esteve 
mais uma vez na Casa Civil – esteve duas vezes na 
Casa Civil -, e não é fato que eu me comunicava com 
ele por telefone. No sigilo telefônico dele e meu, isso 
vai ficar registrado. Nunca tive relação com ele para 
além dessa relação.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – É porque 
eu faria a seguinte indagação, que seria sobre contatos 
telefônicos que foram objeto de declarações da Sra. 
Karina em seus depoimentos: V.Exa. nega...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nego...
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ... a 
existência dessas conversas telefônicas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – ... da for-
ma como ela disse, que telefonava para a secretária 
do Delúbio; a secretária do Delúbio ligava para mim. 
Todo mundo que me conhece sabe que não é preciso 
fazê-lo para falar comigo. E não acontecia.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E nunca 
houve conversas de V.Exa. com o Sr. Marcos Valério 
por telefone?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não posso 
dizer isso. Estou dizendo que não tinha contatos tele-
fônicos com ele regulares, que eu não tinha relação 
com ele regular, que eu não tinha nenhuma relação 
pessoal de amizade com ele, muito menos de qualquer 
tipo de tratamento que não fosse a ida dele à Casa 
Civil e os meus encontros sociais com ele, coisa que 
ele confirma nas declarações dele.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nós 
temos aqui um registro da Folha de S.Paulo de 21 de 
julho deste ano, em que consta a existência de pelo 
menos 7 registros de  entrada do Sr. Marcos Valério, 
no Planalto, entre maio de 2003 e abril de 2005. Esses 
encontros eram com V.Exa.?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, os en-
contros comigo já relatei aqui. Não eram comigo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
já declarou, e seria objeto de indagação nossa, que 
não havia essa sala contígua à do gabinete de V.Exa., 
onde algumas vezes se reuniu com Sílvio Pereira, De-
lúbio Soares, José Genoino. Isso não existia?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, sala 
contígua a meu gabinete que eu me reuni existe. Não 
era a sala do Sílvio Pereira. É sala de reuniões da 
Casa Civil e do Planalto. É só requisitar que se pode 
utilizar a sala. Não era sala... Porque o que se diz é 
que o Sílvio Pereira tinha uma sala na Casa Civil. Que 
eu me reunia, me reunia. Vou me reunir onde? Tenho 
que me reunir com os partidos, como articulador polí-
tico do Governo, na Casa Civil. É mais do que natural 
que os Líderes dos partidos na Casa Civil se reúnam 
nas duas salas que tem no 4º andar com o Chefe da 
Casa Civil para discutir sejam as questões de partici-
pação do Governo, sejam as questões parlamentares, 
de Governo, de votação, sejam as reivindicações. Isso 
é natural, é transparente, está no registro, inclusive, 
todas as reuniões que eu tive. Em 2004, 2005, prati-
camente não fiz mais reuniões porque deixei de ser 
o articulador político do Governo com Parlamentares. 
Inclusive, atendia a poucos Parlamentares. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prosse-
guindo, V.Exa. confirma que, acompanhado do Ministro 
Aldo Rebelo, teria procurado o Deputado Jefferson, em 
sua casa, para convencê-lo a retirar a assinatura do 
requerimento da CPI dos Correios?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Confirmo.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E por 

quê?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A pedido 

do Deputado José Múcio e do Ministro Mares Guia, 
que várias vezes... Eu me arrependo de ter ido, não 
deveria ter ido, até porque eu não era mais o articula-
dor do partido do Governo. Fui, fiz a demanda porque 
julgava correta, porque julgava que a CPI dos Correios 
não era necessária, porque nós estávamos fazendo 
uma investigação, porque havia tido depoimentos na 
Polícia Federal – do Sr. Marinho e do Sr. Lídio Duarte 
-, no sentido de que inocentavam o Deputado Roberto 
Jefferson. Dialoguei com o Deputado Roberto Jefferson 
nesse momento, disse a ele que CPI sempre tem um 
caráter político e tentam se voltar contra os governos. 
Aliás, me reporto ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, quando dava entrevista na época em que a 
Oposição propunha CPI, dizendo: “Não permito, não 
vai ter CPI para desestabilizar meu Governo. É para 
fazer meu impeachment”. É só pegar as revistas da 
época. E falei isso e tive esse diálogo. O Deputado 
Roberto Jefferson disse que ia à reunião do seu par-
tido e ia tomar uma decisão no seu partido, que não 
estava convencido se deveria retirar ou não a assina-
tura. Depois disse, inclusive, que se arrependeu de ter 
retirado a assinatura. Foram esses os fatos.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E V.Exa. 
se arrependeu por quê? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – De ter ido? 
Porque não era minha atribuição, minha função. Eu não 
queria ter essa participação. Não deveria ter tido.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – De acor-
do com a revista Veja, edição de 25 de maio último, 
V.Exa. teria dito, em conversa com um aliado, que seria 
impossível que uma CPI minimamente bem feita não 
pegue o Delúbio e o Silvinho. É verdade isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Na época, 
no mesmo dia eu desmenti e fiz uma nota. Se eu ti-
vesse dito, eu teria confirmado. Não disse, e não tinha 
porque dizer.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
sigo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A versão, 
na verdade, não era o Delúbio e o Silvinho: era eu, o 
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Delúbio e o Silvinho. Essa é a versão que a revista 
Veja publicou, sem me ouvir, é bom que se diga isso, 
que é um fato inédito publicar na primeira página uma 
declaração atribuída a um cidadão sem ouvi-lo, sem 
dar o direito a ele de dizer se é fato ou não, e sem ci-
tar fontes.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Na sua 
fala de abertura, creio que V.Exa. já satisfaz a indaga-
ção que lhe submeto, mas para constar dos Anais é 
importante. 

O Deputado Jefferson lhe atribuiu a responsabi-
lidade pelo comando de todo o esquema do mensa-
lão. Segundo suas palavras – palavras do Deputado -: 
“V.Exa. seria o chefe o maior esquema de corrupção já 
visto nos últimos anos”. O que V.Exa. diz sobre isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não te-
nho nenhuma denúncia de corrupção contra mim na 
minha vida toda. Eu não tenho nenhuma no Governo 
do Presidente Lula: fiquei 30 meses. Não tenho uma 
ação popular, uma ação de improbidade. Não tenho 
nenhuma vinculação com nenhum fato que está sendo 
investigado. Nenhuma. Então, como é que eu posso 
ser o chefe do maior esquema de corrupção no País? 
Eu não decidi, não participei, não orientei nenhuma 
decisão do PT com relação às finanças do partido. Eu 
não tenho essa participação. E, com relação a men-
salão, eu quero repetir: existe uma CPI da Compra de 
Votos, do Mensalão, que vai apurar. Porque agora co-
meça a surgir... Porque é assim: “Tem mensalão” – diz 
o Deputado Roberto Jefferson -; “o PTB está fora”. Mas 
agora aparecem recursos para o PTB nos repasses 
que foram feitos, por ordem da secretária Simone, das 
empresas do Marcos Valério. Se os outros Deputados e 
os outros partidos que receberam, segundo o Deputado 
Roberto Jefferson, o fizeram para o mensalão, como é 
que fica o PTB, que recebeu, Deputados do PTB? O 
ex-Presidente, o falecido Presidente José Carlos Mar-
tinez, recebeu 1 milhão. Então eles também estavam 
no mensalão? Então começa a complicar. Então, acho 
que é mais prudente nós não fazermos prejulgamen-
tos, não fazermos acusações, não me acusarem de 
ser o chefe do mensalão. Deixa a CPI apurar. Vamos 
apurar. A CPI da Compra de Votos, do Mensalão, vai 
apurar. Eu vou lá depor. Já está quebrado o meu sigilo 
bancário. Os Deputados e Senadores me conhecem. 
Todos os Deputados e Senadores conversavam comi-
go. Quero que algum diga que eu propus a eles algo 
indecoroso, algo ilícito; se eu propus a eles algo que 
não fosse das minhas atribuições do Governo. Então, 
dizer que eu sou o chefe... O Deputado Roberto Jeffer-

son diz que eu sou o chefe do mensalão, mas não há 
provas sobre isso. Então, eu não quero ser prejulgado. 
Eu quero que a opinião pública do País, principalmente 
aqueles que respondem às pesquisas que eu devo ser 
cassado, ouçam e escutem o que estou dizendo. Por 
que eu sou chefe do mensalão, por que sou chefe do 
maior esquema de corrupção do País? O Deputado 
Roberto Jefferson, ele tem uma série de acusações 
e denúncias contra ele – na DRT, no INSS, agora na 
Polícia Rodoviária Federal, nos Correios. Ele se auto-
acusou no caso de Furnas, no caso do IRB. Ele está 
respondendo por isso. Eu quero responder por aquilo 
que tem contra mim com provas, que eu pratiquei, de 
atos que eu fiz. Não pode – quer dizer, claro que pode, 
porque é da vida... Mas eu não posso aceitar que o 
Deputado Roberto Jefferson diga que eu sou chefe de 
quadrilha – eu virei bandido, agora! Como pode acon-
tecer uma coisa dessas? Onde na minha vida, nos 40 
anos da minha vida, há um só indício, uma só vírgula, 
um milímetro de que eu pratiquei um ato como o que 
o Deputado Roberto Jefferson quer me atribuir? Ele 
não está dizendo apenas que eu tinha conhecimento 
ou não, ele está dizendo que eu sou o responsável, 
que eu organizei, que eu criei o mensalão! Essa é uma 
coisa estarrecedora! Eu fico me perguntando que País 
é este, como diz a música, entendeu? Então, eu repi-
lo. Não sou, não fiz e só assumo aquilo que eu fiz. Se 
tiver erro, se eu participei de algo, eu vou responder 
por isso, porque evidentemente... A minha vida já foi 
devassada durante o caso Waldomiro Diniz. Eu passei 
um ano e meio – quero dizer isso ao País – respon-
dendo pelo caso Waldomiro Diniz, até que o principal 
acusador, o cidadão que gravou, foi à CPI dos Bingos 
e disse... Eu vou até solicitar, Sr. Presidente, que o 
Conselho de Ética – não sei se eu posso fazer isso 
– requisite o depoimento do Sr. Carlos Cachoeira, que 
disse o seguinte: o Sr. Waldomiro Diniz nunca falou em 
nome de José Dirceu, da Casa Civil do Governo, e eu 
nunca tive nenhuma relação com o Sr. José Dirceu, da 
Casa Civil do Governo. Está dito pelo principal, pelo 
acusador, por quem gravou a fita com Waldomiro Di-
niz. Mas eu passei um ano e meio... Eu fiz pesquisa 
no começo de 2005, e um terço da população... dos 
cidadãos e das cidadãs brasileiras que tinham conhe-
cimento dessa questão, 60% consideravam que ou eu 
tinha participado ou eu tinha conhecimento. Então eu 
não quero que se repita isso novamente com o caso 
do mensalão, ou o caso dos empréstimos que o Sr. 
Delúbio Soares fez com as empresas do Sr. Marcos 
Valério junto aos bancos, que eu seja prejulgado. Eu 
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só quero justiça. Só quero justiça. Então, eu até enten-
do a situação do Deputado Roberto Jefferson. Agora, 
considero que o nível de acusação que ele fez contra 
mim não tem explicação, até porque, apesar da minha 
relação com o Deputado Roberto Jefferson ter sido 
político-institucional, eu sempre o respeitei, a ele e ao 
partido dele. Eu considero que ele quebrou a confian-
ça com o Presidente Lula e conosco, não nós com ele. 
E sinceramente não consigo entender por que ele fez 
isso comigo, por que ele me atribui a responsabilidade 
sobre algo que eu não tenho.

O  SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
sigo, ilustre Deputado. Por que V.Exa. deixou o cargo 
de Ministro logo após aquela bombástica... eu diria, o 
repto ou libelo do Deputado Jefferson, dizendo: saia 
logo, rapidinho. Do contrário, V.Exa. vai transformar um 
inocente em réu – referindo-se ao Presidente Lula?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, eu vou me dar, então, aqui, esses direitos que 
nós não devemos nos dar, para revelar que domingo, 
anterior, portanto, ao pronunciamento do Deputado 
Roberto Jefferson, que foi na terça-feira, se não me 
engano, não me recordo, o Presidente Lula e eu tive-
mos uma reunião e tomamos a decisão – ele tomou, 
porque é o Presidente da República – que eu iria me 
afastar do Governo. Então, foi antes do pronunciamento 
do Deputado Roberto Jefferson. A decisão foi tomada 
pelo Presidente antes. Eu considerei, disse ao Presi-
dente, que era mais adequado que eu me afastasse do 
Governo. Tive concordância com a avaliação política 
que o Presidente fazia, porque ele é o Presidente da 
República, que eu deveria sair do Governo. E saí com 
tranqüilidade, com serenidade. Eu tenho... Porque o 
Presidente é ele, é ele quem decide quem fica e quem 
não fica no Governo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E por 
que V.Exa. fez essa avaliação, entendeu que ali era o 
momento de sair?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Como eu 
disse, eu já tinha 2 vezes pensado em sair do Gover-
no, tanto em outubro, como em março. Eu considerei, 
naquele momento, que eu cumpriria meu papel na Câ-
mara dos Deputados, no PT, na sociedade, de forma 
mais adequada do que continuar como Ministro. E o 
Presidente queria reestruturar o Governo, como rees-
truturou, como fez uma reforma ministerial. Portanto, 
eu estava convicto, como estou, que foi o mais correto 
que eu saísse do Governo e viesse para a Câmara dos 
Deputados. Quero também me permitir fazer aqui um 
parêntese. Eu, todos os Deputados e Deputadas são 

testemunhas, desde que reassumi meu mandato, vim 
a todas as sessões deliberativas e acompanhei e parti-
cipei de todas as discussões. Não falei porque não era 
o caso de eu falar. Mas todos sabem que atuei junto 
aos Líderes, ao Líder Arlindo Chinaglia, aos Líderes 
da base aliada, para que o Governo, ou os partidos 
da base, cumprissem seus objetivos. Deixei de vir à 
Câmara porque passou a ter sessão só administrati-
va, não deliberativa, e porque eu tinha que me prepa-
rar. Não é verdade que eu deixei de vir à Câmara por 
qualquer outra relação. Independentemente da posição 
política e do julgamento e do juízo de cada Deputado 
e Deputada sobre o meu mandato e a minha pessoa, 
eu fui bem recebido e bem tratado nesta Casa, inclu-
sive pela Oposição, com respeito. Mesmo que a maio-
ria da Casa tenha um juízo contrário, político, à minha 
ação, às minhas posições políticas, eu sou agradecido. 
Agradeço a recepção e o tratamento que eu tive aqui 
nesta Casa. Portanto, sou Deputado. Amanhã, estarei 
nas sessões. Depois de amanhã, estarei nas sessões. 
Vou exercer meu mandato. Não tenho, Sr. Presidente, 
Sr. Relator, Srs. Deputados, nenhuma vergonha, não 
tenho nenhum problema de vir aqui na Comissão e 
ficar aqui 10, 15 horas, respondendo às perguntas. 
Isso é a vida do homem público, é meu papel como 
cidadão. Agora, não peçam para eu vir quando não me 
interessa do ponto de vista político, dentro da minha 
estratégia e dentro da visão política que eu tenho. Não 
peçam que eu seja ingênuo politicamente. Não peçam 
que eu aceite que violem meu direitos e eu aceite, aí 
não. Mas que eu não tenho... Eu não me sinto... Quer 
dizer, como Deputado, como cidadão, como homem 
público, não me sinto nem um pouco constrangido de 
estar aqui na Comissão. Eu tenho que prestar escla-
recimento à sociedade.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito 
bem. Prosseguindo: V.Exa. tinha conhecimento dos vul-
tosos empréstimos contraídos pelo então tesoureiro do 
PT, Delúbio Soares, em nome de seu partido? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Eu ti-
nha conhecimento, como a Executiva teve, dos 2 em-
préstimos que foram feitos e do leasing com o Banco 
do Brasil e que o PT estava endividado e estava pro-
curando tomar empréstimo na rede bancária. Mas eu 
não tinha conhecimento desses empréstimos, não tinha 
conhecimento que eram feitos através das empresas 
de Marcos Valério, não tinha conhecimento que a dis-
tribuição do recurso era feita pelo Banco Rural.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A Sra. 
Renilda de Souza, mulher do Sr. Marcos Valério, afir-
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mou perante a CPI dos Correios que V.Exa. sabia dos 
empréstimos feitos ao PT e chegou a se reunir com a 
direção dos Bancos Rural e BMG para acertar isso. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Os ban-
cos...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – 
V.Exa...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Perdão.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 

o que diz a respeito?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Os bancos 

já desmentiram, tanto o BMG como o Banco Rural. Não 
é fato. Ela disse que o Delúbio disse; depois, ela disse 
que os dirigentes dos bancos disseram; depois, ela dis-
se que o Sr. Marcos Valério disse. Se nós olharmos o 
momento em que o Deputado José Eduardo Martins 
Cardozo, se não me engano, faz várias perguntas à 
Sra. Renilda Souza, ela dá três versões.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
nega todas as três?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nego, 
nego. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nenhu-
ma delas é verdadeira?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nenhuma 
delas é verdadeira. Se fosse, eu assumiria perante o 
País. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossigo. 
V.Exa. tinha conhecimento dos saques realizados nas 
contas das empresas de Marcos Valério em benefício 
de Parlamentares do PT, como vem sendo apurado 
pela CPI dos Correios?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. 
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Con-

forme notícia veiculada no jornal Correio Braziliense 
de 1º de agosto, o Sr. Marcos Valério teria feito dois 
telefonemas, logo depois da posse do Presidente Lula, 
para atender a pedidos pessoais de V.Exa.: o primeiro, 
para o Presidente da Brasfrigo e principal acionista do 
BMG, Flávio Guimarães, tendo como objetivo obter 
emprego para uma de suas ex-mulheres, a Sra. Ân-
gela; o segundo telefonema, para José Augusto Du-
mont, ex-Presidente do Banco Rural, com o objetivo 
de conseguir um empréstimo para a compra de um 
apartamento para a mesma senhora. Segundo o jor-
nal, ela teria conseguido o emprego na única agência 
do BMG na Capital paulista e um empréstimo em va-
lor superior a 200 mil reais, ou inferior. V.Exa. confirma 
essas informações como verdadeiras?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Relator, 
o Banco Rural não confirmou a informação de que o 
Sr. Marcos Valério pediu um empréstimo para a Sra. 
Ângela Saragosa, minha ex-esposa. O BMG confir-
mou que ele pediu, mas que ela passou por um pro-
cesso de seleção e exerce a função no banco. A nota 
– e depois vou enviar uma cópia da nota – da Sra. 
Ângela Saragosa, ela é auto-explicativa. Eu não tive 
participação; não solicitei e não tive participação, nem 
na venda do apartamento, nem no empréstimo e nem 
no pedido de emprego e na seleção que foi feita no 
BMG. Eu vou enviar a nota depois. A nota é pública, 
já foi publicada em praticamente todos os meios de 
comunicação do País. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essa 
nota está assinada pelos autores?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, pela 
Sra. Ângela Saragosa. Posso mandá-la, assinada por 
ela, para o Conselho de Ética.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Seria 
interessante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Faço isso. 
Vou solicitá-la. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
poderia esclarecer por que o Sr. Roberto Marques, 
assessor informal de V.Exa., tinha autorização para 
sacar 50 mil reais de uma das contas da SMP&B no 
Banco Rural, conforme noticiado pela imprensa no úl-
timo final de semana?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Relator, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse é um caso 
que eu, inclusive, ia até expor à CPI. Até mandei fazer 
todo um material para expor, mas eu não quis fazê-lo, 
porque poderia parecer uma coisa sensacionalista, 
demagógica de minha parte. É um caso típico. Nem a 
CPI reconhece. Não é fato que a empresa ou a Sra. 
Simone tenha reconhecido que essa documentação 
é legítima, é legal, ou que tenha havido saque. E, se 
nós observarmos, o número do cheque é o mesmo, e 
foi sacado por um outro cidadão, se não me engano, 
chamado Luís Carlos Mazano, se não me engano. O 
cheque já foi sacado por outro cidadão. Então, eu não 
sei atribuir a que, por que surgiu essa segunda ordem, 
no mesmo cheque, para um tal de Roberto Marques. 
Como já foi dito pelo Sr. Roberto Marques, ele não 
sacou esse dinheiro. E a Sra. Simone está depondo 
às autoridades do País. E eu acredito que a verdade 
virá à tona, eu estou absolutamente tranqüilo com re-
lação a isso. Aliás, os jornais e as revistas já trouxeram 
declarações que desmentem que a empresa tivesse 
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dito que foi feita essa ordem de pagamento para o Sr. 
Roberto Marques. E a CPI não considerou essa docu-
mentação até agora como uma documentação válida. 
É uma coincidência: tem o mesmo cheque, o mesmo 
valor, retirado por um outro cidadão. E aparece um 
documento igual, com o mesmo número do cheque, 
o mesmo valor, que não foi sacado, para um cidadão 
chamado Bob Marques, que, por coincidência, é o 
nome, como o senhor disse, de um amigo e assessor 
informal meu. 

O  SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa., 
como Ministro-Chefe da Casa Civil, utilizou a ABIN para 
investigar o Deputado Roberto Jefferson?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu já expus 
na Corregedoria isso. Isso é o tipo da situação que me 
deixa indignado. Todos que me conhecem sabem que 
eu não fujo das minhas atribuições, até pela minha 
formação que tive no passado, desde a minha casa, 
desde a educação que meus pais me deram. Eu jamais, 
em momento algum, tive qualquer ascensão funcional 
administrativa sobre os órgãos que não são da Casa 
Civil. A ABIN está subordinada ao Gabinete de Segu-
rança Institucional e ao Presidente da República. Eu, 
inclusive, não tenho, não tive, não tinha acesso sequer 
aos informes reservados da ABIN, como Chefe da Casa 
Civil. Nunca tive. Só participava de assuntos referentes 
a segurança nacional e relações exteriores na CRE-
DEN, que é uma câmara que já existe. Já existia no 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
Presidente Itamar, Presidente Collor, Presidente Sarney. 
Não foi criada pelo Presidente Lula. A Casa Civil tem 
assento. Polícia Federal: jamais tive qualquer ascen-
são funcional administrativa. É atribuição do Ministro 
da Justiça. Aliás, a Polícia Federal tem toda uma com-
petência constitucional, e responde ao Poder Judiciá-
rio, como Polícia Judiciária. Como é que eu posso ter 
ascensão sobre a Polícia Federal? É público e notório 
que isso não é fato, que seria um escândalo, e seria 
evidentemente de conhecimento da sociedade se eu 
começasse a me imiscuir nos assuntos da ABIN e da 
Polícia Federal. Jamais fiz isso. E não tinha nenhuma 
razão para fazer isso com relação ao Deputado Roberto 
Jefferson. Qual era a razão que eu tinha? O Deputado 
Roberto Jefferson era aliado do Governo, era da base 
do Governo. O PTB apoiou o Governo todo o tempo. Eu 
não tive nenhum..., com exceção das diferenças polí-
ticas e das diferenças sobre participação no Governo, 
sobre nomeações, eu não tinha nenhuma diferença 
com o Deputado Roberto Jefferson, a não ser as de 
vida, de história, ideológicas e programáticas. Por que 

eu haveria de mandar espioná-lo? E na CPI dos Cor-
reios já ficou claro, com os depoimentos, que a ABIN 
não estava fazendo o que se atribuiu à ABIN também. 
Lógico que a ABIN, a Corregedoria-Geral da União, 
a Polícia Federal atuam nos órgãos públicos sempre 
quando demandado pelos órgãos competentes, por-
que se não o fizessem, como é que se iria combater 
a corrupção? Elas têm atribuições específicas legais. 
E podem fazê-lo. Mas, não por determinação da Casa 
Civil. Fazem-no a partir dos trâmites administrativos e 
funcionais que existem, normais. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O jor-
nal O Globo, edição de 22 de julho último, noticiou que 
membros da organização do Sr. César de La Cruz Ar-
rieta, especializado em fraudes contra a Previdência 
e a Receita Federal, conversaram, em janeiro deste 
ano, sobre a formação de caixa para compra de apoio 
político na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, 
além de fazer referência ao Banco Rural, citaram diver-
sos nomes, entre os quais o de Delúbio e o de V.Exa. 
O que V.Exa. tem a dizer sobre isso?

Conhece o Sr. Márcio Pavan, braço direito de 
Arrieta? o Sr. Marcelo, contato da organização de Ar-
rieta, em Brasília? o Sr. Dênis, cujos diálogos foram 
gravados com autorização judicial, segundo a matéria 
publicada?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Não 
conheço. Eu já repeli, já repudiei, já fiquei indignado, 
já fiquei de mau humor, já fiquei sem dormir por causa 
dessa matéria, porque chegamos a uma situação no 
País em que, processados, criminosos, delinqüentes 
fazem gravações, envolvem nome de autoridades ou 
de administradores ou de Parlamentares, isso é divul-
gado, você não tem sequer o direito de defesa, muitas 
vezes. Eu desconheço, repilo, não participei. Evidente-
mente que isso só pode ser uma armação. Eu jamais, 
evidentemente, concordaria ou participaria de uma 
ação como essa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Abre 
aspas. “É mais fácil alugar um Deputado do que dis-
cutir um projeto”. Fecha aspas. A afirmação foi feita 
pelo Deputado Roberto Jefferson, referindo-se à es-
tratégia de pagar o mensalão, montada, segundo ele, 
por V.Exa. O que tem a dizer sobre isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Quem tem 
o que dizer sobre isso é o Deputado Roberto Jefferson. 
A declaração é dele. Eu jamais faria essa declaração. 
E já... quero repetir. E vou repetir até o fim da minha 
vida: não participei, não autorizei, jamais concordaria 
com qualquer proposta de compra de voto ou de com-
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pra de Parlamentar ou de mensalão. A minha vida é a 
única garantia que eu tenho para dar para a sociedade 
de que não o faria.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu estou 
perto de concluir, Sr. Presidente, nobre Deputado.

O jornal O Estado de S. Paulo, edição de hoje, 
coluna de Dora Kramer, consta nela que o senhor dei-
xou que aliados seus divulgassem que o senhor, por 
3 vezes, tentou afastar Delúbio Soares e foi impedido. 
Além disso, mais abaixo, consta que esse sujeito in-
determinado, que o impediu, tem nome, sobrenome, 
endereço, profissão e cargo por todos amplamente 
conhecidos.

Pergunto: V.Exa. tinha conhecimento da temerá-
ria administração que o Sr. Delúbio fazia das contas 
do PT? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Como eu já 
afirmei várias vezes e vou repetir, Sr. Relator, eu não 
participava da vida organizativa, política, financeira, 
político-administrativa e financeira do PT. Não era mem-
bro da Executiva e não acompanhava a gestão do PT, 
as finanças do PT. O que eu sabia é que o PT estava 
com dificuldades, estava se endividando, apenas isso. 
Já disse aqui o que eu não sabia. Segundo; fofoca, in-
triga, tem para todos os gostos em Brasília e no Brasil 
todos os dias. Eu jamais fiz essas afirmações que são 
atribuídas a mim por uma jornalista. Se disseram a ela, 
ela tem que cobrar de quem disse.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
nunca teve conhecimento de distribuição de qualquer 
recurso financeiro para Parlamentar de qualquer partido, 
a partir das empresas do Sr. Marcos Valério? Nunca 
teve conhecimento?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E nun-

ca teve conhecimento dos erros cometidos pela então 
cúpula do seu partido?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Er-
ros, muitos.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Erros 
dessa natureza, do uso indevido do dinheiro, do uso 
irregular.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Dessa na-
tureza não.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, por enquanto estou satisfeito.

Obrigado, nobre Deputado José Dirceu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Antes de ouvirmos o representado, o Deputado Roberto 
Jefferson, gostaria de lembrá-los que estão inscritos 

para falar Júlio Delgado, Chico Alencar, Josias Quintal, 
Carlos Sampaio, Fernando de Fabinho, Angela Gua-
dagnin, Edmar Moreira, Orlando Fantazzini e Gustavo 
Fruet, dos titulares, posteriormente, os suplentes.

Com a palavra, então, o nobre Deputado Rober-
to Jefferson.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, povo do Brasil, cidadão do Brasil, cidadã 
do Brasil, depois de ouvir o ex-Ministro José Dirceu, 
o Deputado José Dirceu, eu cheguei à conclusão de 
que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Delúbio 
e o Marcos Valério a mentirem.

Não tem mensalão no Brasil. É conversa da im-
prensa. Todos os jornais mentem. Todas as revistas 
mentem. Todo o povo brasileiro prejulga o Ministro José 
Dirceu, esse inocente e humilde que aqui está, porque 
não tem mensalão. Todos os gestos do Delúbio não são 
do conhecimento dele. Todos os gestos do Sílvio Pe-
reira não são do conhecimento dele. Todas as atitudes 
do Marcos Valério, que foi 12 vezes à Casa Civil – 12, 
não foram 7 não, Relator,12 -, ele não viu lá o Marcos 
Valério, aliás, uma figura que passa despercebida, 
Deputado José Dirceu. Ele passa despercebido.

Eu começo essa minha fala, já que a testemunha 
da acusação veio aqui convocada pelo Relator, não por 
mim, voltando ao princípio da fala de S.Exa. o Relator, 
quando fala em acordão, que ele: “Repilo – Aliás, está 
bonito. A conjugação do verbo está perfeita -, “Repilo 
qualquer idéia de acórdão.” Eu também, Relator. Eu 
também, Presidente. 

Não  partiu de minha pessoa nenhuma proposta 
de acordo para sustar qualquer processo. Pelo contrá-
rio, o que vazou de uma reunião com Deputados da 
Executiva do PTB foi a decisão da Executiva do PTB 
de representar à Comissão de Ética contra alguns Srs. 
Parlamentares mais identificados com o recebimento 
do mensalão, por repasses do PT, através do tesourei-
ro Delúbio Soares, por liberação do Sr. Marcos Valério 
nas agências do BMG, do Banco Rural e do Banco do 
Brasil. O acordo existe ao contrário. 

Eu tenho lido na imprensa, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, que há um acordo já, presidido pelo ex-Mi-
nistro Berzoini, para apartar 19 Deputados do rebanho 
para a degola, para a execução, para dar o sangue aos 
chacais, à opinião pública, que desejam ver cabeças 
rolando depois que esse escândalo veio à baila e à 
tona no Brasil.

O Ministro José Dirceu, hoje, pela primeira vez 
– e eu o cumprimento por isto -, despido daquela ar-
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rogância natural, daquela autoridade que arrostava, 
daquela empáfia que exibia, veio humildemente dizer 
a este Plenário que, Chefe da Casa Civil do Governo 
do Presidente Lula, não sabia das movimentações 
financeiras do Sr. Marcos Valério, que não sabia dos 
saques à vista de milhões de reais no Banco Rural, 
no BMG e no Banco do Brasil, que não sabia... E aí eu 
quero separar o joio do trigo; não vou acusar o PT, mas 
a cúpula do PT, gente dele – Genoino, Sílvio Pereira, 
Delúbio -, gente dele, que ele fez questão de defen-
der até o último momento, quando conversou comigo. 
“Eu quero proteger o Silvinho e o Delúbio, que estão 
sendo envolvidos nisso”. E ele não sabia nada disso. 
A ABIN não contou para ele. Ele não lia os relatórios 
da ABIN. Você que está em casa acredita nisso? A Po-
lícia Federal não dizia para ele que milhões de reais 
tinham sido sacados à vista, na boca do caixa, viajando 
em mala, em avião executivo. E a Polícia Federal não 
contava para o homem mais importante do Governo! 
Você acredita nisso? Operações feitas, todas na Casa 
Civil – eu afirmo e reitero ao Brasil, ex-Ministro e atual 
Deputado José Dirceu.

O Deputado José Genoino, eu vou voltar a dizer 
aqui, eu aparto. Eu separo o PT que não é isso. Se-
paro a cúpula do PT e as articulações dessa cúpula 
com o Deputado José Dirceu da base, da militância 
que honra o partido nesses 25 anos. Esses, sim, são 
inocentes.

Quando a gente olha essa lista, na qual V.Exa. 
invoca a memória de um morto que não pode se defen-
der, mas eu farei isso por ele, esquece de ler a quanti-
dade de dinheiro transferida a alguns Parlamentares do 
PT, sempre da liderança e da cúpula, ligados a V.Exa. 
Esquece de se referir a saques milionários do Marcos 
Valério feitos um dia antes de ir ao seu gabinete na 
Casa Civil. O jornal O Globo hoje faz a ligação das da-
tas. Mas o Deputado José Dirceu não sabia de nada 
disso que acontecia no Brasil. A Polícia Federal não 
falou para ele. O COAF, que controla esses saques e 
essa movimentação financeira, não disse nada para 
ele, Chefe da Casa Civil. O General Félix não disse 
isso a ele, nem a ABIN. O Delegado Marcelo, amigo 
pessoal dele, que ele nomeou chefe da ABIN, não 
contava isso a ele. Dizia que tinha um funcionário nos 
Correios, o Marinho, que recebia 3 mil reais de “pete-
ca” das mãos de agentes da ABIN terceirizados. Era 
disso que ele tinha conhecimento. Era disso que ele 
tomava notícia.

Mas o acordão que está sendo feito aqui, Sr. 
Presidente, Sr. Relator, não é o acordão para sustar 

um processo contra alguém. O Presidente do PTB, 
hoje, num ato de solidariedade, quis fazer essa re-
presentação no Conselho de Ética contra o Deputado 
José Dirceu. Converso com meus advogados, que são 
companheiros de partido, e também tenho dúvidas da 
oportunidade e da aplicabilidade dessa representação. 
Porque se crime ele cometeu – e ele mesmo diz que 
sim, porque vai discutir nos tribunais fora daqui – não 
são os crimes parlamentares, mas são os crimes da 
administração, os crimes de responsabilidade como 
Ministro de Estado. E quero dizer isso ao Ministro José 
Dirceu com toda sinceridade, porque sou diferente dele. 
Eu assumo, não vou renunciar também, mas até com 
risco pessoal, porque não conto mentira. Mas tudo que 
eu disse e que V.Exa. indagou a ele, que ele desmentiu, 
eu ratifico, eu reitero, eu reafirmo, Sr. Relator. 

José Genoino era o Vice-Presidente do PT. O 
Presidente de fato era o José Dirceu. Tudo que nós 
tratávamos no prédio da VARIG, Sr. Relator, tudo que 
tratamos ali, na sede nacional do PT, tinha que ser 
fechado e homologado depois, na Casa Civil, pelo 
Ministro José Dirceu. Tudo. O acordo da Bahia, ao 
qual V.Exa. se referiu, foi fechado na Casa Civil, com 
a presença dele; o acordo de Goiás, que hoje está no 
jornal – o Professor Luizinho disse que foi ao Rio, na 
SUSEPE, tentar garantir que o acordo de Goiás, na 
eleição de Goiânia, fosse cumprido, cumprindo uma 
missão do PT e do Ministro José Dirceu – foi fechado 
por ele, na Casa Civil; o acordo de São Paulo foi fe-
chado por ele, na Casa Civil; o acordo do Paraná, que 
envolvia, inclusive, nomeação lá na Binacional Itaipu, 
foi fechado com ele, na Casa Civil. Tudo! Com minha 
presença, às vezes com a presença do Líder do meu 
partido e, às vezes, com a presença do Ministro Wal-
frido dos Mares Guia.

Compreendo a posição do Ministro José Dirceu. 
Ele procurou o tempo todo fundar sua atitude republi-
cana num currículo que ele quer ostentar ao País: meu 
currículo, a minha biografia. Não sei se é válida a sua 
biografia, não sei se vale o seu currículo para desmon-
tar essa estrutura de locação de Parlamentares que 
V.Exa. chefiou, liderou, na Casa Civil, aqui dentro do 
Congresso Nacional.

Eu procurei ser leal, Deputado Ricardo Izar, ao 
Presidente Lula, procurei. Quando Martinez me mos-
trou – e eu já disse isso aqui na Comissão de Ética -, 
soube da existência desses repasses, agosto e setem-
bro de 2003, e eu soube que o Presidente do PTB à 
época, o falecido Deputado Martinez, havia recebido 
de repasse do Sr. Delúbio e do PT 1 milhão de reais, 
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que ele disse a mim que para pagar parte da campa-
nha que o PTB arcou do ex-Governador, ora Ministro 
Ciro Gomes, e parte dos programas de televisão feitos 
com películas, programas caríssimos, que ele resol-
veu contratar de uma agência de publicidade de Minas 
Gerais 400, 450 mil reais, e eu disse a ele, naquele 
momento – e disse isso aqui nesta Comissão: “Meu 
irmão, Martinez, meu amigo, se essa prática é men-
sal de repasse do PT aos partidos da base aliada”... 
Como tem aqui na lista a qual V.Exa. se refere, os 10 
milhões e 800 mil que levaram à renúncia ontem do 
Valdemar Costa Neto. Está aqui. Ele, a Simone deu a 
ele 10 milhões e 800 mil reais, está na lista da Polícia 
Federal, já publicada no meio eletrônico. E renunciou 
por isso. Eu disse ao Martinez: “Meu amigo, a mesada 
desmoraliza e escraviza. Nós não vamos aceitar isso.” 
E, graças a Deus, meu partido ficou fora. Ele faz uma 
alusão. Se  somado, o PP vai a mais do que foi a do PL 
nos saques realizados pelo Genu e por outros Depu-
tados que aqui constam dessa relação. Eu fui a ele, 
depois de ter falado ao Ministro Walfrido. O primeiro a 
quem eu falei foi o Ministro Walfrido, num vôo do Rio a 
Belo Horizonte num jatinho das Forças Armadas. Dis-
se: Walfrido, está acontecendo um negócio terrível aí. 
Eu assumi a Presidência do PTB e já recebi uma pro-
posta para desencravar umas unhas mensalmente do 
Delúbio, que é um tal de mensalão, uma mesada. Eu 
repeli. O Zé Múcio foi a um café da manhã na casa do 
Pedro Henry. O Zé Múcio nega para não romper, mas 
eu não tenho preocupação em afirmar isso, Ministro. 
E foi pressionado pelo Bispo Rodrigues, que está aqui 
com 450, uns 550 mil reais de saques; foi pressionado 
pelo Pedro Henry, consta da lista e da acusação do 
Genu e da Simone; e foi pressionado pelo Presidente 
do PL para receber do mensalão. Como você pensa 
isso, meu amigo Walfrido? Ele falou: Roberto, se o PTB 
receber isso eu não tenho coragem de olhar mais nos 
olhos do Presidente Lula. Eu falei: Então, meu amigo, 
você fique sabendo que isso existe. 

Depois fui ao gabinete do então Ministro todo-
poderoso, hoje humilde, José Dirceu, e disse isso a 
ele, Sr. Relator. Falei: Zé, o Delúbio está fazendo um 
negócio ruim. Porque naquela época, sinceramente, 
acreditava nos propósitos de V.Exa. Ele deu um soco 
na mesa: Se está fazendo é um abuso, é contra a mi-
nha autorização, é contra o meu conhecimento. Está 
errado e eu vou tomar providências. Falei: Ajudei o Zé. 
Tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma ati-
tude, não fez coisa nenhuma. 

Depois fui ao Ciro Gomes. Falei ao Ministro Ciro, 
numa conversa longa com ele: Meu Ministro, meu ami-
go, meu candidato a Presidente da República, isso 
está acontecendo, é ruim para a democracia. Eu nun-
ca assisti a isso. Tenho seis mandatos consecutivos 
de Deputado Federal desde a ditadura militar, desde 
o Presidente Figueiredo. Nem a ditadura ousou remu-
nerar Deputados da base aliada, e a cúpula do PT vem 
fazendo isso todo mês. 

Já vou concluir, Sr. Presidente, já vou concluir. 
V.Exa. está sendo cobrado por alguns e vou concluir. 

Fui, Sr. Presidente, Sr. Relator, ao Ministro Pa-
locci, disse isso a ele duas vezes. Acho que cumpri 
minha missão. Fui ao Ministro Miro Teixeira, então Mi-
nistro das Comunicações. Disse: Ministro Miro, está 
havendo esse negócio de financiamento a bancadas 
de partidos. Uma ajuda em que se liquide uma conta 
de eleição tudo bem, mas mensalmente?!! E por que 
eu fazia isso, inocente Deputado José Dirceu, humilde 
Deputado José Dirceu? Eu o fazia na crença de que 
estava dando contribuição a um Governo que eu acre-
ditava ético, a uma bandeira de lutas que eu acredita-
va verdadeira, da moralidade. Eu acreditava quando 
V.Exa. dizia: O PT não rouba e não deixa roubar. Eu 
hoje não acredito mais. 

Fui ao Ministro Miro Teixeira. Ele deixou de ser 
Ministro e veio cá ser o Líder do Governo na Câma-
ra dos Deputados. Brigou com o Governo, tanto que 
saiu do PDT e foi para o PPS, rompido. Ele tem uma 
entrevista a Veja que diz que contou do mensalão ao 
Presidente lá na China. Paulo Rocha nega, diz que es-
tava do lado e não ouviu falar, mas o Paulo está aqui 
enroscado numa grana do mensalão, um troço... Aí ele  
me chama aqui no corredor da Casa e me propõe ir 
para a tribuna denunciar isso. Eu falei: não vou, não, 
Miro, não vou não. Digo isso com sinceridade a V.Exa. 
Prefiro primeiro falar ao Presidente Lula, porque em 
volta, aquele núcleo duro, está minado. Aliás, V.Exa. 
que construiu, é o arquiteto desse modelo administra-
tivo do Governo, eu não consigo compreender como 
é que V.Exa. fez na SECOM esse modelo de juntar lá 
com o ex-Ministro Gushiken as agências de publicida-
de e os fundos de pensão. Eu não sei que engenharia 
V.Exa. conseguiu urdir para botar juntos na SECOM, 
na Comunicação Social do Governo, as agências de 
marketing, aliás, que foram bem aquinhoadas aqui no 
caixa 2 – 15 milhões e meio para o Duda Mendonça 
no caixa 2, está aqui na mesma relação à qual se re-
fere V.Exa. -, e consegue juntar os fundos de pensão 
na SECOM para a administração do Ministro Gushi-
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ken. Ele fazia o marketing, a propaganda do Governo 
e fazia os fundos de pensão.

Mas eu quero voltar ao prejulgamento que diz o 
Ministro José Dirceu. Bandidos no Sul, numa fita que 
foi interceptada pela Justiça, tentam envolvê-lo num 
esquema de 10 milhões para financiar uma dívida 
de campanha com o PTB. Ele, ao Delúbio, um tal de 
Arrieta. À pergunta que o senhor fez aí ele responde 
indignado: “Bandidos que não merecem crédito”, e se 
diz vítima de prejulgamento. 

Eu praticamente vi V.Exa. repetindo meu discurso 
hoje aqui. Aliás, eu devia cobrar honorário dessa turma 
da base aliada, que tem repetido o meu discurso, só 
que muito tempo depois, entendendo como é que se 
estrutura uma defesa correta de uma pessoa acusa-
da injustamente ou por prejulgamento, ou preconceito, 
como diz V.Exa.

Ministro José Dirceu, eu não quero ferir aqui a 
ética republicana e rememorar o nível dos diálogos que 
mantínhamos na Casa Civil. Eu não sei se outros Se-
nadores e Deputados têm coragem de lhe dizer isso, 
porque V.Exa. amedronta as pessoas: “Meu Governo”, 
eu me lembro de quando V.Exa. voltou a esta Casa: “O 
meu Governo”, não era do Presidente Lula o Governo, 
era seu, e muitas pessoas temem esse enfrentamento 
com V.Exa. Eu não, eu não, pelo contrário, Ministro, ou 
Deputado, ele gera em mim uma grande satisfação, 
uma grande satisfação. Tenho medo de V.Exa., con-
fesso aqui de público, tenho medo de V.Exa., porque 
V.Exa. provoca em mim os instintos mais primitivos e 
eu tenho medo, tenho medo, sinceramente, da conse-
qüência dessas provocações que faz V.Exa.. Fui leal a 
V.Exa., fui leal ao Governo de V.Exa. e vi que V.Exa., 
para encobrir as denúncias do mensalão que fiz ao 
Presidente Lula, claramente fiz ao Presidente Lula em 
duas ocasiões, Sr. Relator: princípio de janeiro deste 
ano, foi a primeira vez que pude conversar isso com o 
Presidente Lula, e depois em março, mais ou menos.

No acompanhamento que faço junto à CPMI dos 
Correios, vejo lá que em janeiro e fevereiro todo o saque 
do Banco Rural em 2005 foi suspenso, sendo retomado 
em março, em março eu volto a falar com o Presidente 
Lula, e a acusação que fazem contra o meu partido e 
contra mim é aquele ridículo filmete que terceirizados 
– vai cheque, volta cheque – da ABIN apresentaram 
ao País, tentando encobrir as operações do Silvinho 
Pereira lá na Diretoria de Operações e as atividades 
do Silvinho Pereira e do Delúbio na Diretoria de Infor-
mática dos Correios, a ponto de o Lange, agente da 
ABIN que vai depor na CPMI dizer: 

“Eu  investiguei meses o PTB, na diretoria 
administrativa. Vi lá um boquirroto, petequeiro, 
pegando o dinheirinho e colocando a respon-
sabilidade nas costas de pessoas...”.

Olha, digo a V.Exa., Sr. Relator, de gente que 
não era minha, da minha relação. O Waldomiro dor-
mia na casa dele, era assessor. Vale contra mim uma 
pessoa com a qual eu não tenho nenhuma relação. O 
Waldomiro Diniz, sócio do Cachoeirinha, que presidiu 
a LOTERJ, lá no Rio de Janeiro, que era íntimo dele, 
assessor íntimo de dividir casa, apartamento, traiu a 
confiança dele. O prejulgamento que invoca a ele não 
existe em relação aos outros. 

Mas volto ao Sr. Lange, da ABIN. Ele diz que in-
vestigou e nada encontrou, que quando ele se dirigiu 
à Diretoria de Informática e de Operações para pes-
quisar nos Correios o que estava acontecendo, ime-
diatamente recebeu uma ordem do Governo, da Casa 
Civil e lá do General Félix, para que ele interrompesse 
a investigação. Era uma investigação apenas contra o 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

Sr. Presidente, digo a V.Exa. que eu não sou me-
lhor do que ninguém. Quero dizer ao povo do Brasil, 
ao cidadão do Brasil, à cidadã do Brasil, que eu não 
estou aqui fazendo papel de herói – e não sou herói, 
tenho muitos erros –, mas também não sou o vilão 
desse processo. Procurei dizer a verdade, como vejo 
que a Simone... O Ministro diz que não está envolvido 
nas atividades do mensalão, mas a Simone; a Karina; 
a Renilda, a mulher do Marcos Valério; o Marcos Va-
lério, todos afirmam que ele sabia dos empréstimos, 
dos saques do PT – ele avalizava o PT. 

Eu não sou herói, não sou vilão. Assumi verda-
des que até me atingem. Está aqui que o Emerson 
Palmieri, Tesoureiro do PTB, na lista, recebeu 2 mi-
lhões e 400 mil. Está faltando aqui 1 milhão e 600 
mil. Foram 4 milhões – quatro –, entregues lá no PTB 
pelo Sr. Marcos Valério. E eu não nego isso, Ministro, 
num acordo que fiz e que V.Exa. sabia. Fiz o acordo e 
V.Exa. homologou. Quando o acordo pipocou, eu fui a 
V.Exa. e disse: Eu estou tendo uma brutal pressão e 
questionamento da minha Liderança, como Presidente 
do PTB. E V.Exa. disse o que o Relator lhe perguntou: 
“Prenderam 62 doleiros, Roberto. Esta Polícia Federal 
é meio tucana, eu não tive condições de fazer com que 
o PT cumprisse isso”.

Mas no final do ano V.Exa. fez uma aproximação 
do grupo da Portugal TELECOM com o Presidente Lula 
– Portugal TELECOM, em dezembro... final de novem-
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bro, dezembro –, e depois autorizou o PTB, quer dizer, 
a mim, Presidente do PTB, e o PT, que mandássemos 
emissários à Portugal, à Portugal TELECOM, em nome 
do PT e em nome do PTB – ordem de V.Exa. –, para 
que nós negociássemos lá, depois do encontro, que 
V.Exa. patrocinou, do grupo da Portugal TELECOM 
com o Presidente Lula, um acordo que pusesse em 
dia as contas do PTB e do PT. Os nossos emissários, o 
do PT e o do PTB, viajaram a Portugal e estiveram na 
Presidência da Portugal TELECOM em 25, 26, 24 de 
janeiro deste ano – coisa que nós podemos comprovar. 
Tratei de todos os assuntos com V.Exa., Deputado José 
Dirceu, os republicanos e os não-republicanos. V.Exa. 
nos deixava todos à vontade para qualquer conversa 
na ante-sala do Presidente da República. E eu quero 
dizer a V.Exa. que V.Exa., de novo, falseia a verdade 
no episódio de Furnas. O assunto foi tratado por V.Exa. 
no   Gabinete do Presidente Lula, entre mim, V.Exa., o 
Ministro Walfrido, e o Presidente Lula ouvindo. Eu creio, 
Sr. Deputado José Dirceu, que o momento nacional não 
comporta mais atitudes escapistas, diversionistas, fal-
sas. Sei que o advogado de V.Exa., com a competência 
que tem, entende, como eu, que o processo de V.Exa. 
vai se travar no Supremo Tribunal Federal, primeiro, 
porque é crime de responsabilidade. Mas, pela monta 
do negócio, pelo tamanho da operação, eu não creio 
que seja V.Exa. o único – V.Exa. era todo-poderoso, 
mas não era um homem também tão poderoso assim. 
Esse foi o erro de avaliação do Brasil para com V.Exa. 
e desta Casa para com V.Exa. V.Exa. não está sozinho 
nisso, não é possível que esteja. Não é possível que 
esteja! A COAF não lhe informou? A Polícia Federal 
não lhe informou? V.Exa. não agiu em companhia de 
outros. V.Exa. tomava todas essas atitudes sozinho. 
O Delúbio era tão importante assim, o Genoino tão 
importante assim, o Silvinho Pereira tão importante 
assim, que conseguiu movimentar esses milhões, 
que o Brasil não assistiu nunca na história republica-
na conta igual? E é isso, ex-Ministro, atual Deputado 
José Dirceu, que eu quero dizer a V.Exa., com toda a 
humildade, enfrentando de frente as coisas que são 
reais e verdadeiras. Peço apenas a V.Exa. para, no en-
grandecimento deste debate que V.Exa. vai travar aqui, 
para que V.Exa. não falseie mais, para que V.Exa. abra 
mão de ser o professor dessa escola de mentiras que 
têm sido repetidas pelo Silvinho Pereira, pelo Delúbio, 
pelo Marcos Valério. Cada sessão de depoimento, uma 
versão. Eu, não! Eu, não! Pegue todas as atas, todas 
as entrevistas, todos os meus momentos, honrado Mi-
nistro e inocente Deputado José Dirceu, que V.Exa. vai 

perceber que eu não claudico, que não titubeio, que não 
falseio, mesmo em prejuízo pessoal, quando a gente 
deve buscar esclarecer aqueles que estão ali, não a 
estes aqui, apenas a estes, mas ao povo do Brasil, as 
nossas atitudes tomadas como homens públicos elei-
tos representantes pelo povo brasileiro.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade 
que me conferiu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, o Deputado Roberto Jefferson continua com a 
estratégia dele de trazer novas denúncias. Agora ele 
me atribui algo que eu repilo, de ter autorizado que ele 
e o PT pudessem negociar com a Brasil TELECOM, 
com a Portugal TELECOM ou com quem quer que seja. 
Não é verdade. Não é fato. Nunca tive relação com a 
Portugal TELECOM, de nenhum tipo, nem administra-
tiva, nem funcional. Nunca tratei com a Portugal TE-
LECOM nenhuma matéria. É mais uma denúncia que 
ele traz, de tempo em tempo, e procura me envolver, 
e procura atacar a minha honra. Quero repelir e que-
ro negar, de maneira peremptória, que eu autorizei 
ou tive qualquer relação com a Portugal TELECOM 
ou fiz qualquer acordo ou encaminhamento com o PT 
e com o PTB sobre essa questão. Trata-se de uma 
mentira. Quem vai investigar se tem mensalão ou não 
é a CPI da Compra de Votos e do Mensalão. O que o 
Deputado Roberto Jefferson não pode é achar que ele 
olha para as câmeras, olha para o País, e achar que 
o País pode aceitar, é ele dizer que existe mensalão 
nos outros partidos e no dele não. É ele que acusa. Eu 
não participei, não tomei conhecimento e não aceitaria 
qualquer compra de voto ou mensalão no Parlamento. 
Quero  repetir, primeiro. Não mantive com o Sr. Marcos 
Valério nenhuma relação para empréstimos para o PT; 
não tratei com o Sr. Marcos Valério nenhum assunto 
com relação à Câmara e ao Senado, nem quando era 
articulador, nem Chefe da Casa Civil, Deputado Ro-
berto Jefferson. Nunca tratei com ele. Nunca lhe dei o 
direito, a ele ou ao senhor, para tratarem de assuntos 
dessa natureza. É a minha vida, é a minha história. Não 
tratei. Essa questão de acordo no Conselho de Ética, 
esse é um problema do PTB, dos partidos que trataram 
disso e discutiram isso. Brasília toda sabe, todos os 
jornalistas sabem que se discutiu sim. O senhor está 
faltando com a verdade. Todos os repórteres, todos os 
jornalistas, toda a Brasília sabe que foi discutido isto: 
que o senhor negociou várias vezes a possibilidade de 
o senhor renunciar e de o Deputado Valdemar Costa 
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Neto retirar a representação. Agora o senhor diz aqui 
que não. O senhor que se apresentar ao País como o 
homem que não mente e quer me apresentar ao País 
como o homem que mente. Mas o senhor sabe que 
houve essas reuniões. Eu, não participo de nada. O 
senhor vir dizer aqui que o Deputado Ricardo Berzoini 
fez uma lista de 19 Parlamentares para serem caça-
dos. Que credibilidade tem isso? Quem? Quem par-
ticipou disso? Que partidos participaram disso? Para 
que isso? Palavras ao vento. O senhor fala de minha 
arrogância, mas o senhor exerce aqui uma satisfação 
e uma arrogância... Eu nunca fui arrogante quando era 
Ministro. Nunca fui. Nunca fui.

(Manifestações do Plenário.)
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – (Inter-

venção ininteligível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deputada 

Zulaiê Cobra Ribeiro, a senhora me respeite e ao Deco-
ro Parlamentar. A senhora não pode me afirmar que eu 
nasci arrogante. Isso é uma ofensa que a senhora está 
fazendo a mim. Mesmo que eu não fosse Deputado, 
seria uma ofensa. A senhora não achava isso, quando 
convivia comigo na faculdade e era minha amiga.

(Manifestação do Plenário.)
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – (Inter-

venção ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Silêncio, por favor. Srs. Deputados.
(O SR. PRESIDENTE faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-

dente, peço desculpas a V.Exa. por ter me dirigido di-
retamente à Deputado Zulaiê Cobra Ribeiro. Não o 
farei mais. Peço desculpas, porque sei que é um pro-
cedimento anti-regimental. Sr. Presidente, o Deputado 
Roberto Jefferson faz acusações graves aqui, que 
também são infundadas. Eu vou manter a serenidade. 
Eu mantive sempre uma relação de lealdade e fran-
queza com o Deputado Genoino, que foi Presidente 
do PT, com o Silvio Pereira e com o Delúbio Soares. 
Não é verdade que os abandonei. Simplesmente, che-
gamos à conclusão juntos, eu e o Genoino, de que era 
hora de o Genoino se afastar, porque os fatos eram 
mais do que evidentes que ele tinha que se afastar da 
presidência. Não tenho esse tipo de relação com meus 
companheiros de partido, com minhas companheiras 
de partido. Minha relação é leal, é fraterna. Também 
com o Silvio Pereira e com o Delúbio Soares. Nós to-
dos conversamos e discutimos, porque eu estava lá 
como dirigente do PT, não era mais Ministro, partici-
pando das reuniões, que eles deviam se afastar da 

Executiva. E o Silvio Pereira tomou a iniciativa de se 
desfiliar do PT. Não foi preciso ninguém pedir para ele. 
Então, essas afirmações grandiloqüentes do Deputado 
Roberto Jefferson, com esse ar teatral, que eu joguei 
meus companheiros ao mar, que eu traí a confiança 
deles, não são verdadeiras. A mim só resta dizer. Ele 
retoma a questão da ABIN. Agora põem a COAF e a 
Polícia Federal. Quer dizer eu dirijo a COAF e a Polícia 
Federal também. Primeiro, é uma ofensa a essas ins-
tituições, aos servidores públicos que estão lá, aos 
Ministros que respondem por essas instituições. Eu 
quero repelir, mais uma vez, e quero negar para o País, 
que eu tenha qualquer relação com a COAF e com a 
ABIN ou com a Polícia Federal. Eu peço desculpas de 
ter que repetir. Mas esse disco do Deputado Roberto 
Jefferson, ele, hoje, repetiu o discurso que ele vem 
fazendo desde o primeiro dia. O que ele não diz é como 
é que ele explica as denúncias de envolvimento dele 
em corrupção em vários órgãos públicos. O que ele 
não diz é porque que ele se desentendeu conosco, 
porque queria capturar vários órgãos públicos, e nós 
não permitimos, com as nomeações . Ele não diz. Ele 
se faz de inocente, diz que eu sou o chefe do mensa-
lão, da maior quadrilha, e ele é o inocente. Eu não 
estou sendo acusado de corrupção, Deputado Rober-
to Jefferson, em nenhum órgão público. Eu não montei 
nenhum esquema de corrupção em nenhum órgão 
público. Eu não estou sendo indiciado, não sou nem 
citado em nenhuma das investigações. O senhor fala 
da Diretoria de Tecnologia dos Correios. Mas a CPI 
dos Correios está investigando a Diretoria de Tecno-
logia dos Correios, e não encontrou nada. Eu vi o de-
poimento de todos os diretores, vi o depoimento do 
Eduardo Medeiros. Não há nada lá. O senhor alega 
que a corrupção está lá, na diretoria, que supostamen-
te ele seria petista, indicado pelo PT. E ele já relatou 
como foi indicado. Eu repilo também essa insinuação 
que, agora, toda a questão dos Correios foi montada 
pela ABIN. As pessoas que os empresários contrata-
ram são da ABIN, quer dizer, é uma conspiração do 
Deputado Roberto Jefferson. Ele quer fazer crer o País. 
Mas não é só nos Correios. Aparece o INSS, aparece 
a DRT, o senhor se auto-incriminou em Furnas, apa-
rece agora a Polícia Rodoviária Federal. Eu quero que 
o senhor diga onde é que eu apareço. Eu quero que o 
País faça o julgamento. Diz que o indicado pelo Presi-
dente da República para ser diretor da ABIN é meu 
amigo. Não é meu amigo. Não é verdade! Eu tinha re-
lação com o Sr. Mauro Marcelo funcional, porque eu 
era Deputado Estadual, ele era delegado de polícia, 
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eu sou São Paulo, jamais foi meu amigo, jamais con-
viveu comigo. Não é possível que as coisas sejam as-
sim. O Deputado Roberto Jefferson vem aqui e diz que 
ele é meu amigo. Uma mentira deslavada! E eu tenho 
que ouvir isso. Não é verdade que ele é meu amigo. 
Se fosse, eu assumiria, como eu assumo que o Fer-
nando Moura é meu amigo, porque seria uma cana-
lhice minha eu dizer que ele não é meu amigo. Meu 
amigo distante, não me via há muito tempo, mas é meu 
amigo. Eu conheci o pai dele, depois conheci ele, por-
que a esposa dele é filha de um Deputado Estadual, 
o Erbella, que tinha gabinete comigo. Ele trabalhou nas 
minhas campanhas, ele e a esposa dele, eu tenho re-
lação pessoal com ele. Não vou dizer que não. Mas 
não é verdade que o Mauro Marcelo é meu amigo. Eu 
não tinha nenhuma relação com a ABIN, muito menos 
com o COAF. Como é que eu posso ter... Por que a 
Polícia Federal vai me informar do que ela está fazen-
do? Ele quer vender ao País a idéia de que eu usur-
pava, no cargo de Chefe da Casa Civil, funções que 
não eram minhas. Eu quero que um Deputado, um 
Senador, que alguém que conviveu comigo, um em-
presário, um cidadão diga que em algum momento eu 
fiz qualquer referência à Polícia Federal, à ABIN ou ao 
COAF; em qualquer momento eu fiz referência a infor-
mações reservadas, a qualquer Ministro do Governo, 
qualquer subchefe, qualquer presidente de estatal. Não 
é fato. Quero, Sr. Presidente, dizer que o Deputado 
Roberto Jefferson... agora eu organizei a SECOM. Quer 
dizer, o Ministro Gushiken, todos os Ministros são re-
tardados, é um bando de pessoas que não têm nenhu-
ma história política, não têm nenhuma competência e 
capacidade profissional, não prestou serviços ao País 
no passado, chegaram no Governo e, agora, o Sr. José 
Dirceu de Oliveira e Silva, que era Ministro da Casa 
Civil, manipula os Ministros, estrutura como quer as 
Secretarias e os Ministérios. Deputado Roberto Jeffer-
son, o senhor acha que alguém vai acreditar nisso? 
Que eu mandava na SECOM e que os fundos de pen-
são são dirigidos pelo Governo? Que o Governo de-
termina o que os fundos de pensão fazem? Que os 
associados dos fundos de pensão, o Conselho Fiscal, 
o Conselho de Administração dos Fundos de Pensão 
não existem? E é a Casa Civil que faz isso? Só falta o 
senhor falar que era eu quem fazia isso. Não. Não 
acredito que isso tenha credibilidade, não acredito que 
o País vai acreditar no senhor. Não acredito. Não acre-
dito que o País vai acreditar no senhor. O senhor, de 
maneira até covarde, porque ele não está aqui para 
se defender, traz o Waldomiro Diniz, aqui, à baila. 

Deputado Roberto Jefferson, eu cheguei em Brasília 
e, por coisas da vida, um Deputado de Minas Gerais, 
que foi Deputado Federal, depois foi Secretário de Ci-
ência e Tecnologia no Governo, me ofereceu o apar-
tamento dele e eu fui morar no apartamento dele. E 
eu tinha todas as condições. Vários assessores e Par-
lamentares moraram em meu apartamento enquanto 
conseguiam um apartamento, ou conseguiam um apar-
tamento funcional, inclusive o Waldomiro Diniz. É ver-
dade. Agora , o senhor querer dar a isso a prova de 
qualquer tipo de relação entre eu e o Waldomiro que 
levasse a que eu tivesse conhecimento do que ele fez 
na LOTERJ ou o que ele fez enquanto estava na Casa 
Civil com o Carlinhos Cachoeira, que é o Gtech, não 
tem nexo nenhum. Porque o Waldomiro foi chefe... foi 
assessor parlamentar do Governador Cristovam Bu-
arque por 4 anos, foi chefe do escritório do Rio de Ja-
neiro por 2 anos e depois foi Presidente da LOTERJ 
por 2 anos sem a minha participação, sem a minha 
indicação. Ficou 8 anos separado da minha ação, da 
minha atuação. Isso é a verdade. Se não fosse, eu te-
ria assumido. E como eu não tive nenhuma participa-
ção nos fatos da LOTERJ, nem nos fatos da Gtech, 
nem o Governo teve nem a Casa Civil, eu assumiria. 
Agora, o senhor não faça isso. Não traga o nome do 
Waldomiro Diniz; ele não está aqui para se defender. 
Ela vai à CPI; o senhor vai à CPI dos Bingos, como 
Deputado, e inquira o Sr. Waldomiro Diniz sobre a mi-
nha relação com ele, que ele vai contar a verdade para 
o senhor. Porque eu não autorizei, não falava em meu 
nome. Nunca autorizei. Nunca autorizei e nunca per-
miti que ninguém falasse em meu nome no Governo. 
Não há um caso só no Governo de alguém que possa 
dizer que eu fiz um telefonema. E o professor Carlos 
Lessa, que é uma figura que a Nação conhece, disse 
numa entrevista, quando saiu: “Tive relação com o Mi-
nistro José Dirceu por 23 meses e nunca recebi um 
bilhete, um telefonema dele.” E era o BNDES. Era o 
BNDES. Nunca! Não faço isso. Se eu fizesse isso, eu, 
no caso Waldomiro Diniz, já tinha respondido por isso, 
porque a minha vida foi devassada no caso. A minha 
vida política, administrativa, meu cargo de Ministro – no 
caso Waldomiro Diniz -, minha família... As minhas fa-
mílias, porque a família dos meus filhos também foi. 
Todos os meus bens, meu sigilo bancário e telefônico, 
já naquele caso, sem autorização legal foi devassado. 
Eu não tenho esse problema. E, por fim, quero dizer, 
Sr. Presidente, que esse caso da Brasil... da Itália Te-
lecom, da Portugal Telecom é muito grave. Porque, veja 
bem, o Deputado Roberto Jefferson vem aqui, joga 
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uma acusação no ar e eu fico acusado. Veja bem: “que 
eu chamei o PT e o PTB e organizei algum negócio 
escuso com a Portugal Telecom”. Olha a irresponsa-
bilidade! As empresas investem no Brasil. O Brasil tem 
credibilidade internacional. Quer dizer que o Ministro-
Chefe da Casa Civil... E disse que eu falei com o Pre-
sidente da República, levei a Portugal Telecom ao 
Presidente da República, quer dizer, envolvi o Presi-
dente, de certa maneira, nisso. O que eu posso afir-
mar? Primeiro, que eu fico indignado. Segundo, que 
não é verdade. Não é verdade. O senhor está mentin-
do! Eu não fiz isso. E falo com tranqüilidade e sereni-
dade. Não fiz isso. Quero dizer ao País que não fiz isso, 
como muitas das acusações que ele me faz. E, sobre 
Furnas, ele se auto-atribui uma conversa com o Sr. 
Dimas Toledo que acertaram um repasse de recursos 
ilegal para o PTB e depois disse que contou para mim 
e que eu concordei. Ainda quiseram fazer acareação 
entre ele e eu. Entre ele e eu, não; entre ele e o Sr. 
Dimas Toledo. E Furnas fez uma sindicância. O senhor 
sabe por que o indicado pelo PTB não foi depois no-
meado: por causa da matéria da revista Veja. E o se-
nhor sabe que o Presidente queria indicar. Agora, não 
atribua a mim o que o senhor fez. Não queira transfe-
rir a responsabilidade de um acordo que o senhor fez 
ou não – que o Sr. Dimas nega – com o Sr. Dimas a 
mim. Foi o senhor que fez. Diga ao País que o senhor 
fez um acordo de receber tanto, de 4 milhões ou 3, não 
sei o quê, de Furnas. Não queira atribuir a mim. Não 
fui eu que fiz. Eu não fui a Furnas conversar com o Sr. 
Dimas Toledo. Não faça isso porque não é correto atri-
buir a mim. Eu assumo as minhas responsabilidades 
dos acordos políticos que eu fiz com o PTB no Minis-
tério do Turismo, a INFRAERO, as indicações que o 
Presidente discutiu com o senhor e com o PTB, que 
não saíram grande parte por diferentes razões. Eu as-
sumo responsabilidade, mas não pelo que o senhor 
fez..., o que o senhor fez nos Correios, na DRT, no 
INSS, em Furnas. Seja fato ou não, porque isso as in-
vestigações vão dizer. Não lhe estou prejulgando. Não 
atribua a mim. Como não atribua a mim algo que ja-
mais passou pela minha cabeça. Jamais conversei com 
dirigentes da Portugal Telecom. Jamais sentei para 
tratar de nenhum assunto. Tratei sim, com o Opportu-
nity. Tratei sim, com a Itália Telecom. T ratei sim, com 
a TELEMAR, na Casa Civil. Recebi sim, o empresário 
Carlos Slim, do México, porque eu era chefe de uma 
sala de investimento de infra-estrutura, era Chefe da 
Casa Civil. Conversei com ele sobre os investimentos 
no Brasil. Isso eu assumo. Dei sempre a posição do 

Governo, nunca a minha. Jamais fiz lobby, trafiquei in-
fluência e jamais fiz negócios escusos, seja para par-
tidos políticos, seja para quem quer que seja. Portan-
to, Sr. Presidente, quero deixar constatado aqui que 
essa questão que o Deputado Roberto Jefferson faz, 
da Portugal Telecom, que seja investigada, para ver 
se eu tive alguma participação e fiz algum contato, com 
o nível de gravidade que ele está afirmando. Veja bem, 
mas não vai depois se autodesmentir, como o senhor 
já se autodesmentiu várias vezes. O senhor fala que 
não, mas o senhor já se autodesmentiu várias vezes. 
O senhor disse que distribuiu dinheiro do PTB para a 
bancada. Depois, o senhor disse que não, que estava 
num cofre. O senhor foi desmentido por Parlamentares 
do PTB várias vezes de afirmações que o senhor faz. 
Não foi? Ou não é verdade? Basta ver os depoimentos 
que o senhor fez. O senhor disse que é homem probo, 
os seus companheiros do PTB. Depois, o senhor en-
tregou vários deles, como o Sr. Henrique Brandão. Ou 
não é verdade? O senhor defendeu eles no começo 
e, depois, disse que eles participavam de esquemas 
ilegais de arrecadação de recursos. Ou não é verdade? 
Basta ver os depoimentos. Basta ver os fatos, as en-
trevistas. Então, eu quero repelir, olhando para o se-
nhor, repelir, Sr. Deputado, essa questão grave da 
Portugal Telecom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Júlio Delgado por 
5 minutos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON – Eu 
não tenho direito à réplica não, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não teria, mas eu vou dar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu não 
aceito isso. Eu não posso aceitar isso.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Eu peço silêncio, por favor. V.Exa. tem uma réplica 
de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON – Vai 
ser rápida. Não vai demorar. Sr. Relator, o Waldomiro, 
que, inclusive, esteve em reuniões comigo no gabine-
te do Ministro José Dirceu, que ele diz que não tem 
intimidade e não tem nenhuma proximidade com ele, 
que, por acaso, dividia um apartamento funcional, tudo 
nessa base da inocência do Ministro José Dirceu, eu 
posso enfrentar por tê-lo citado aqui na CPI do Jogo do 
Bicho, da LOTERJ, mas o meu companheiro Martinez 
não vai poder enfrentar o Zé Dirceu, que o citou covar-
demente aqui, porque já partiu dessa para outra.
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(Não identificado) – Está apelando, hein?
O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON 

– Não estou apelando não. Estou usando o mesmo 
argumento que usou o inocente Deputado José Dirceu. 
Reitero aqui, Sr. Presidente, Sr. Relator, e quero que 
seja investigado isso – vou dar mais elementos depois 
– esse encontro da Portugal Telecom e os emissários 
do PT e do PTB que foram a Portugal, para se reunir à 
Presidência e com a Diretoria da Portugal Telecom. E 
mais, Sr. Presidente, para encerrar, o Deputado José 
Dirceu falseia a verdade quando fala do assunto de 
FURNAS. Falseia a verdade. O Presidente Lula, sim, 
queria trocar o Dr. Dimas. Quem não queria trocar era 
ele. Mandou o Dr. Dimas falar comigo. Recebi o Dr. 
Dimas e entendi porque e quis pactuar a parte do PT 
e a do PTB comigo, lá na Casa Civil, nas costas do 
Presidente Lula. Não é à-toa que quando nós disse-
mos aqui – o senhor fez a pergunta -: “Oh Zé, sai daí 
Zé, antes que você torne réu um homem inocente!”, 
ele botou o Zé para correr. É um homem de bem. É 
um homem honrado. É um homem inocente e não me-
recia que o Zé Dirceu tivesse feito com ele o que fez 
na chefia da Casa Civil. O Presidente Lula não mere-
cia essa articulação da cúpula do PT, que é inegável. 
Ou eu estou aqui tendo um delírio? É inegável. Foi o 
maior tráfico de influência, a maior corrupção pública, 
a maior corrupção política já praticada pela direção de 
um partido, que não podia agir sozinha se não tivesse 
braço no Governo. Um partido não comanda o Gover-
no. E o braço, eu insisto em dizer aqui, como ele gos-
ta de fazer ali, olhando firmemente para ele, o braço 
é V.Exa., infelizmente, V.Exa. desrespeitou a  tradição 
de luta dos 25 anos do PT. O discurso da probidade e 
da moralidade V.Exa. rasgou. V.Exa. traiu as expecta-
tivas, os sonhos, os ideais dos militantes e dos seus 
companheiros de bancada, que são inocentes e que 
não comungam desse tipo de atitude que tomou V.Exa. 
em conluio com José Genoino, com Silvinho Pereira, 
com Delúbio Soares e com o Sr. Marcos Valério, nes-
sas operações do PT, com acobertamento da Casa 
Civil com representantes do Governo.

Sr. Presidente, eram somente essas.... Não, não 
tenho mais nenhuma questão a fazer. Eu encerro aqui 
e agradeço a paciência de V.Exa. e o respeito com que 
me tratou me conferindo esta oportunidade de replicar 
ao Ministro José Dirceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Júlio Delgado, por 
5 minutos.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr. 
Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Apenas 
1 segundo. O eminente Deputado Roberto Jefferson 
fez uma acusação extremamente grave e nova relati-
vamente à Portugal Telecom.

O eminente Deputado José Dirceu desmentiu 
categoricamente, rejeitou e repeliu essa afirmação do 
Deputado Roberto Jefferson – afirmação grave porque 
envolve inclusive uma audiência com o Presidente da 
República.

O Deputado Jefferson disse que foram enviados 
2 representantes do PT e do PTB a Portugal. Eu acho 
que essa questão tem de ser aprofundada neste mo-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – E a 
solicitação que faço é que V.Exa. e o Relator peçam 
ao Deputado Roberto Jefferson que nomine os repre-
sentantes destes 2 partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Inclusive, nós vamos solicitar ao Deputado Roberto Je-
fferson que encaminhe por escrito a este Conselho.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – E quan-
do foi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, antes dos 5 minutos a que V.Exa. me deu para 
fazer as perguntas ao nobre Deputado José Dirceu, eu 
gostaria de 1 minuto anteriormente e rapidamente.

Hoje, em alguns jornais, saiu a justificativa de 
que o Presidente Severino teria me retornado para o 
Conselho de Ética em razão de comentários que eu 
seria governista de carteirinha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, eu peço silêncio ao plenário.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Eu quero 
deixar bem claro, Sr. Presidente, que quem foi o autor 
da questão de ordem fui eu. E fui autor da questão de 
ordem porque, no Conselho de Ética desta Casa, nós 
temos que ter autonomia e mandato justamente para 
preservar prerrogativa no exercício das nossas ativida-
des no Conselho de Ética. Amanhã, fica o troca-troca 
de Deputado aqui porque este é mais amigo ou menos 
amigo de um que está sendo representado ou não.
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Então, apresentei a questão de ordem e quero 
tranqüilizar o partido que eu fazia parte justamente para 
ter essa independência. A tranqüilidade no exercício das 
nossas atividades de membros deste Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados, na isenção dos trabalhos 
– já que eu não faço parte da Oposição -, na indepen-
dência no exercício dos questionamentos, porque nós, 
sim, o Conselho de Ética desta Casa, os 15 membros 
titulares e os 15 Suplentes, este sem nenhum tipo de 
retórica discursiva, nós vamos ter de cortar na carne. 
Nós vamos ter – como disse minha ex-companheira 
de partido Deputada Denise – nós vamos ter de cortar 
dos nossos. Nós não temos atribuição da CPMI dos 
Correios, nem da CPMI do Mensalão, de investigação, 
nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público e 
do Procurador-Geral, que eu não quero que se torne 
novamente o “engavetador-geral da República”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio ao plenário.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Nós te-
mos de ter esse cuidado. O Conselho de Ética desta 
Casa hoje funciona e deve funcionar para julgar as 
representações apresentadas contra os que aqui vêm 
e as testemunhas que se impõem neste momento 
com a presença do Deputado José Dirceu. A nossa 
responsabilidade vai ser, sem retórica, cortar na car-
ne, sim. E temos de fazer, Sr. Presidente, Sr. Relator, 
com a isenção dos nossos partidos políticos, porque 
aqui estaremos julgando companheiros que serão re-
presentados.

E nesta fala eu já começo aí pedindo o tempo a 
V.Exa, Sr. Presidente, para dizer que o Conselho de 
Ética não pode se ater a “acordão”, não pode se ater 
a bois, porque vão ser colocadas cabeças a prêmio 
para salvar uma boiada. Não tem número específico 
de Deputados que serão aqui representados pelos 
partidos políticos, pela própria CPMI, ou que vão ser 
enviados pela Polícia Federal ou representados pelo 
Corregedor, justamente para que a gente possa aqui 
retirar aqueles que não têm culpa e culpar aqueles 
outros, porque a sociedade brasileira pede a respon-
sabilidade daqueles que ora representam o Conselho 
nesta Casa.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a sociedade 
tem pedido isso. Deputado José Dirceu, as vísceras 
do Congresso Nacional já estão expostas, totalmente 
expostas, e nós não vamos aqui oferecer um ou dois 
a prêmio, retirar nódulos cancerosos para, depois, fe-
char e falar: “Aqueles pagaram; agora está tudo bem, 
está tudo tranqüilo; vamos continuar como era antes.” 

Não! Não será assim. Se não extirparmos o tumor todo 
desta Casa neste momento – e, aqui sim, é atribuição 
do Conselho de Ética – aí sim estaremos jogados a 
uma metástase que vai atingir toda a Casa, o Legis-
lativo deste País.

Outro argumento que gostaria de colocar a V.Exa., 
Deputado José Dirceu, porque não quero usar o termo 
“mensalão”, ou o termo “repasse periódico de recursos” 
ou o que quer que seja. Mas caixa 2, como foi colocado, 
em um desempenho pior do que nas peças teatrais – e 
lá é plausível que seja, mas aqui não. O desempenho 
teatral pífio do Sra. Simone Vasconcelos, do Sr. Marcos 
Valério, do Sr. Delúbio Soares vindo dizer que era caixa 
2... Repasses que já estão justificados aí claramente, 
que são gastos pessoais, despesas domésticas, como 
disse a Sra. Renilda lá na CPMI. Gastos com correli-
gionários eleitorais na eleição de 2004, porque muitos 
desses que aparecem na lista não foram candidatos 
a Prefeito nas eleições de 2004 e aparecem nessas 
listas para poder fazer gastos ou repasses ou recebi-
mentos de recursos periódicos.

Está aqui o representado, Deputado Roberto Je-
fferson. V.Exa. vem aqui como testemunha, mas não dá. 
O Deputado Roberto Jefferson passa para a sociedade 
e fica o desmentido, ou o não, que nós temos, como 
Conselho de Ética, de esclarecer, porque só ele diz o 
caminho, porque só ele conhece o caminho da roça, 
Deputado José Dirceu.

Pergunto rapidamente, para iniciar. Gostaria que 
V.Exa. reafirmasse ou não o que V.Exa. disse para a 
imprensa: era de conhecimento e consentimento do 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva to-
das as atitudes exercidas por V.Exa. enquanto Minis-
tro-Chefe da Casa Civil?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem outras perguntas a fazer?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Quer 
que eu pergunte tudo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu prefiro.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Porque 

é também alusiva a uma própria frase de V.Exa. que o 
Dr. Delúbio Soares freqüentava muito mais o Palácio 
da Alvorada do que a Casa Civil.

O Deputado Roberto Jefferson diz que o Delúbio 
Soares foi o autor intelectual de todo o empréstimo, foi 
o autor intelectual de todo esse processo, sem o co-
nhecimento de V.Exa. Mas V.Exa. dá um termo: ele era 
mais freqüentador do Palácio da Alvorada do que da 
Casa Civil. Nós precisamos saber se o Presidente da 
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República tinha conhecimento e consentia com seus 
atos enquanto Ministro-Chefe da Casa Civil.

Segundo. O senhor alega a uma coincidência, não 
confirmada ainda, de um empréstimo do Banco Rural 
para sua ex-esposa e um concurso prévio a que ela se 
submeteu no Banco de Minas Gerais, uma financeira. 
E hoje ela é funcionária indicada pelo Sr. Marcos Va-
lério. Também aí lhe pergunto: o recurso do BMG, de 
2 milhões 400 mil, avalizado pelo ex-Presidente José 
Genoino, do PT; o empréstimo do Banco Rural, de 5 
milhões, também feito ao PT, era um empréstimo ou 
era um repasse em que o Sr. Marcos Valério simples-
mente usava o seu nome como fiador?

E por que digo isso? Por muita coincidência. 
V.Exa., 3 dias depois do empréstimo no Banco de Minas 
Gerais, recebe a diretoria do BMG na Casa Civil. 

O  BMG teve um crescimento de 233% dos seus 
lucros depois que ele teve a disponibilização dos crédi-
tos consignados de aposentados e pensionistas. Gos-
taria de perguntar a V.Exa.: por que o BMG e a Caixa 
Econômica Federal foram os primeiros consignatários 
ou recebedores do acesso, da senha de acesso aos 
aposentados e pensionistas do INSS? 

O Ministério da Previdência reconhece que o BMG 
só teve acesso em 26.08. Mas o mesmo Ministério do 
Governo Lula, do Planejamento, reconhece que a Cai-
xa assinou um convênio em 19.05 e, posteriormente, 
o BMG, em 20.05, no dia seguinte. Hoje o BMG já se 
encontra entre as 50 maiores instituições financeiras 
do País. O BMG teve um acréscimo de 755% das ope-
rações de financiamento com o BNDES, e o valor acu-
mulado dos contratos consignados em 05.04 até agora, 
24.06, quando eu fiz o levantamento, remontava a 7 
bilhões 375 milhões 981 mil 752 reais e 43 centavos 
de um total de 3 milhões 460 mil 928 contratos. 

Em 04.01 deste ano, a Caixa Econômica Federal 
comprou 30% da carteira do BMG. Por que ela comprou 
a carteira do BMG se ela já era detentora das infor-
mações dos aposentados e pensionistas consignados 
nesse suposto – e aqui eu quero levantar – empréstimo 
feito ao Partido dos Trabalhadores? 

Para finalizar, gostaria de perguntar a V.Exa. se 
as suas prestações de contas foram aprovadas pela 
Justiça e pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 
porque toda a grande cúpula do PT, aqueles que são 
representados hoje, justificam esses recursos para 
pagamento de caixa 2; e eu sei que as suas contas 
foram aprovadas no Tribunal de Contas... no Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Gostaria de perguntar a V.Exa., para poder dirimir 
essas dúvidas: existe na agenda, e se V.Exa. poderia 
disponibilizar para o Conselho de Ética, a periodicidade 
dos encontros entre V.Exa., enquanto Chefe da Casa 
Civil, com todos os Presidente e Líderes dos partidos 
políticos que faziam parte da base aliada? Qual era 
periodicidade de presença do Deputado Roberto Jeffer-
son, do Deputado Valdemar Costa Neto, do Deputado 
José Genoino? Seria importante que nós tivéssemos 
essas informações. Gostaria, para concluir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Concluindo, Deputado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Concluin-
do, Deputado José Dirceu, quero dizer que o grande 
compromisso deste Conselho é justamente apurar a 
verdade. Eu volto para este Conselho com o espírito 
de querer não culpar nenhum inocente, mas como um 
dever daqueles que nos colocaram como seus repre-
sentantes em Brasília de também, neste momento, em 
prol da sociedade, não inocentar ninguém que esteja 
sendo alvo de um momento crucial que a República, a 
classe legislativa, a política brasileira vive. Nós temos 
que ter esse compromisso. 

E gostaria, porque tenho apreço por V.Exa., de re-
meter-lhe – porque estava lendo no dia de ontem – um 
poema de Carlos Drummond de Andrade, José:

“E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou ,
o povo sumiu,
a noite esfriou.
E agora, José?
E agora, Você?”

Este é o início do poema que eu remeto a 
você. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Agradeço 
ao nobre Deputado Júlio Delgado. Sr. Presidente, Sr. 
Relator, Deputados e Deputadas, as minhas contas 
eleitorais, tanto de 1998 como de 2002, foram aprova-
das pelo Tribunal. É público e notório que o PT fez as 
minhas campanhas, porque eu era Presidente do PT 
e, depois de Presidente, Coordenador. Mas, mesmo 
assim, meu gasto está bastante acima da média em 
geral dos Deputados de todo o Brasil. Eu posso en-
viar para o Conselho de Ética essas contas, tanto as 
receitas como as despesas. Acredito que 
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em 2002, gastei cerca de 700 mil reais na minha 
campanha para Deputado Federal em São Paulo – lem-
brando que o PT fez a minha campanha de Deputado 
Federal. Com relação à... Quando eu digo que tudo o 
que eu fazia na Casa Civil era de conhecimento do 
Presidente, estou falando dos assuntos que dizem 
respeito ao Governo, à gestão política e administrativa 
do Governo, até porque, evidentemente, só pode ser 
assim. Os Ministros prestam conta ao Presidente; o Pre-
sidente tem conhecimento do que cada Ministro faz. E 
eu, na Casa Civil, até pela natureza da Casa Civil, que 
tem reunião de coordenação com o Presidente toda 
semana, tem despacho individual com o Presidente, 
tem despacho com vários Ministros, tem as Câmaras 
Setoriais, tem o Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico e, como falei, a Sala de Investimento, a Sala de 
Infra-Estrutura, é evidente que eu sempre mantinha o 
Presidente informado de todas as ações da Casa Civil. 
Eu jamais... Não sei se entendi bem: eu teria afirmado 
que o Delúbio Soares freqüentava mais o Palácio da 
Alvorada do que a Casa Civil?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Eu li algo 
de V.Exa. em revista deste final de semana, V.Exa. di-
zendo que o Delúbio não freqüentava a Casa Civil com 
a freqüência com que visitava o Palácio da Alvorada.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Evidente 
que...

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Frase alu-
siva a V.Exa. Por isso estou pedindo a confirmação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Então, mas 
é que... Ainda bem que eu... (Risos.) Lógico que não é 
verdade, nunca falei isso, porque o Delúbio freqüenta-
va a Casa Civil, não acredito que o tenha feito mais do 
que uma vez a cada 2 meses, o que eu não considero 
nada anormal. Eu posso enviar todo o registro das vi-
sitas e das reuniões, dos despachos dos Presidentes 
dos partidos com os Líderes, porque, na verdade, a 
partir de fevereiro de 2004, Deputado Júlio Delgado, 
isso praticamente desapareceu, pois eu deixei de ser 
articulador político do Governo. Com relação ao crédito 
consignado, eu não posso responder pela Caixa Eco-
nômica Federal. Teria que ser feito um requerimento 
de informação para a Caixa Econômica Federal ou ao 
Conselho de Ética ou à CPI – acredito que a CPI já 
está cuidando disso – e também com relação ao pró-
prio BMG. O que eu posso lhe dizer é que o crédito 
consignado foi uma proposta que surgiu no Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social e foi aprovada. 
O Ministério da Fazenda e o da Previdência construí-
ram a proposta e enviaram para a Casa Civil. A Casa 

Civil levou para o Presidente, o Presidente fez a medi-
da provisória, e o Congresso aprovou. Depois, por um 
decreto, o Ministério da Previdência Social, o INSS, fez 
uma mudança: os bancos deixaram de ter reserva de 
mercado, fidelidade. Até esse decreto, o aposentado 
ou funcionário só podia fazer empréstimo no banco em 
que ele recebia. Depois desse decreto... porque é uma 
medida para, evidentemente, aumentar a concorrên-
cia. Com relação ao projeto de lei, depois o Governo 
mandou um outro projeto de lei, que visava, na verda-
de, permitir que o aposentado com rendimento menor 
pudesse ter acesso, resolver o problema de garantias 
reais, mercantis etc., que foi aprovado por unanimidade 
pela Câmara e pelo Senado. O BMG – eu fui estudar 
isso depois desse caso – tinha know-how, tinha conhe-
cimento, tinha técnica, porque em Minas Gerais ele já 
fazia isso para os servidores públicos. Então, realmente 
ele teve uma vantagem perante os outros bancos. Se 
eu entendo de carteira de empréstimos, de carteira 
de crédito consignado, de carteira de resseguro, se é 
que eu conheço isso, é natural que os bancos de se-
gunda linha repassem para bancos de primeira linha 
as suas carteiras em determinadas circunstâncias, 
quando há oscilações de mercado, quando há quebra 
de algum banco, quando há corrida bancária, quando 
há mudanças na política monetária do Banco Central, 
isso é natural. Bancos de segunda linha vendem para 
o Itaú, para o BRADESCO, para a Caixa Econômica, 
para o Banco do Brasil as suas carteiras. Não sei se 
foi isso o que aconteceu no caso do BMG. Mas nunca 
houve, evidentemente, da parte minha, na Casa Civil, 
nenhum privilégio para o BMG com relação a essa 
questão de crédito consignado. Eu atendi os bancos, 
a Associação de Bancos Comerciais, durante a crise 
do Banco Santos, porque o Ministro Palocci e o Pre-
sidente do Banco Central estavam no exterior. Vocês 
sabem, os Deputados e Deputadas sabem que houve 
um risco de corrida dos bancos pequenos, nisso, sim, 
e o Banco Central adotou uma série de medidas de 
liberar compulsório, uma série de medidas, negociar 
com bancos maiores que comprassem a carteira dos 
bancos menores para evitar que a quebra do Banco 
Santos levasse a uma quebra de todos bancos, como 
Panamericano, BEMGE, vários bancos que existem no 
País. Fora isso, não tive relação nenhuma com  o BE-
MGE ou com o Banco Rural sobre matéria de crédito 
consignado, a não ser nesse caso, em novembro, se 
não me engano, de 2004, quando da quebra do Banco 
Santos. Já respondi a primeira questão com relação a 
empréstimo com garantia de um imóvel que a minha 
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ex-esposa tomou no Banco Rural, que o próprio banco 
está dizendo que não houve intermediação ou pedido 
do Sr. Marcos Valério, e com relação ao emprego, atra-
vés de um processo de seleção funcional, que ela tem 
hoje no BMG. Eu não tive participação direta nisso, a 
nota dela é auto-explicativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Três minutos.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, eu tenho direito à réplica?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Tem direito.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Não, 
não. Eu tenho direito à réplica?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) – 
Dispensou. Tem a palavra o Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, algo que nos falta: objetividade. Eu queria fa-
zer um elenco de questões. Peço ao Deputado José 
Dirceu, testemunha, que faça esse favor de respon-
der, porque eu prometo ser objetivo, e ele também. Eu 
acho que assim é mais eficaz para o nosso trabalho 
aqui. Começo, aliás, fazendo uma indagação, que é 
ao Deputado José Dirceu, mas é sobretudo ao Depu-
tado Roberto Jefferson. Não dá aqui para passar meia 
informação. Como ele disse – e foi a única novidade 
até agora desse encontro aqui – que emissários do 
PT e do PTB foram negociar com a Portugal Telecom, 
no final de janeiro deste ano, creio eu, um acerto de 
contas, uma captação de recursos para o PTB, era im-
portante que ele dissesse a este Conselho quem foram 
esses emissários ainda hoje, não precisa pesquisar, 
ele deve saber. E eu pergunto ao Deputado José Dir-
ceu se ele sabe dessa missão, pelo menos, mesmo 
com outro caráter.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, não 
tenho conhecimento. Não tive e não tenho conheci-
mento.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Segun-
da pergunta: o senhor disse, com muita veemência, 
que está estarrecido em ser colocado pelo Deputado 
Roberto Jefferson como “chefe de quadrilha” e “coor-
denador do maior esquema de corrupção jamais visto 
no País”, isso para o cidadão, para o advogado, para o 
Deputado, para alguém que tem uma vida pública como 
a sua é realmente extremamente violento. O senhor 
já abriu uma ação judicial contra o Deputado Roberto 
Jefferson? Se não, por que razão? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Porque o 
meu advogado, que está aqui presente, me aconselhou 

a não fazê-lo, porque a jurisprudência toda do Supre-
mo o protege. É a imunidade parlamentar. Quando ele 
deixar de ser Deputado, vou fazê-lo. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal nos protege com a imu-
nidade parlamentar. A ação está fadada ao fracasso. 
Por orientação do meu advogado, que está aqui pre-
sente hoje, não o fiz, mas assim que ele deixar de ser 
Deputado vou fazê-lo. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O se-
nhor falou que a sua saída do Governo, que eviden-
temente foi dolorosa para V.Exa., para muitos de nós 
também, ela foi... 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Presi-

dente, está um clima de piquenique, que não condiz 
com a importância da sessão. É verdade que é hora 
do lanche, mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Solicito à ilustre platéia que se comporte conforme 
determina o nosso Regimento e a educação de cada 
um.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O se-
nhor não considera que ter saído do Governo, ainda 
que adredemente acordado ou determinado pelo Pre-
sidente da República, logo após o repto do Deputado 
Roberto Jefferson, com seu estilo característico, aqui 
mesmo neste Conselho, não foi um erro político e não 
reforçou esse conjunto de denúncias que pesam sobre 
nós? Vou falar como petista aqui.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A decisão 
da minha saída do Governo é única e exclusiva do 
Presidente da República, a oportunidade é ele que 
decide. A verdade é que no domingo anterior, como 
eu relatei, ele havia me chamado para uma reunião e 
havia me informado que eu sairia do Governo, e nós 
avaliamos, conversamos, e eu concordei que deveria 
sair do Governo. Sinceramente, o importante é que eu 
esteja tranqüilo quanto às razões por que saí do Go-
verno. Eu não saí do Governo por causa das acusa-
ções do Deputado Roberto Jefferson nem por causa 
do estilo dele, teatral, ou por causa da repercussão 
que teve na mídia isso. Saí do Governo na hora em 
que o  Presidente considerou que era adequada a 
oportunidade. É ele quem decide; ele é o Presidente 
da República. Eu saí com serenidade e tranqüilidade; 
eu não me sinto diminuído por ter saído depois que o 
Deputado Roberto Jefferson fez aquela frase. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor 
disse aqui que a crise, que é real, resulta de gravíssi-
mas denúncias e não apenas da suposta orquestração 
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da imprensa contra o PT. O senhor também disse que 
essa crise tem uma base real, que vivemos uma ver-
dadeira tragédia do ponto de vista político e que não 
assume os atos da Executiva Nacional do PT porque 
não fazia parte dela, como sabemos. E, como membro 
do Diretório Nacional, aí como o Dirigente José Dirceu, 
que tem uma relação estreita política de concepção, 
inclusive com Delúbio Soares, Silvio Pereira, Marcelo 
Sereno, que avaliação o senhor faz dessa nossa si-
tuação grave e difícil, que não é mera invenção, por 
mais que os conservadores e todos estejam também 
satisfeitos com ela? Ela tem uma base real, como o 
senhor mesmo diz. O Dirigente do PT e Deputado do 
PT que avaliação faz?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu já fiz ava-
liação aqui. Eu acredito que o sofrimento e a angústia 
dos militantes do PT, dos filiados e mesmo dos milhões 
de eleitores têm de ser traduzidos numa mudança no 
PT. Acredito que a própria mudança da Executiva, a 
eleição do Tarso Genro para Presidente, e o PT tem 
uma oportunidade única. Como o PT é um partido de-
mocrático, plural, ele vai fazer um debate agora num 
processo de eleição direta e vai fazer uma avaliação 
do que aconteceu. E, conhecendo o PT como eu co-
nheço, eu sei que ele tem forças, raízes na sociedade, 
militantes, Parlamentares, dirigentes, base social nos 
movimentos, na sociedade, para se recuperar e para 
se reestruturar. Evidentemente que o PT não será o 
mesmo depois do que aconteceu. Ele vai passar por 
mudanças profundas. Isso acontece sempre com os 
partidos políticos. O que eu digo, e quero repetir, é que 
não se pode jogar a criança junto com a água fora. O 
PT é uma instituição; o PT tem propostas, programas, 
governa cidades e Estados, tem bancadas nas Câma-
ras, nas Assembléias, tem laços com a sociedade e ele 
é importante para a democracia brasileira, é importante 
para a consolidação das instituições brasileiras. Estou 
seguro de que o PT vai superar este momento e vai ti-
rar lições deste momento. Na medida do possível, vou 
contribuir, se me for dado esse direito no PT.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas 
esses dirigentes e mesmo Parlamentares, a ser veraz 
essa lista que hoje já circula por aí dessas doações num 
montante, para vários partidos parlamentares, de 55 
milhões! É uma soma inimaginável! O senhor não vê 
nenhuma responsabilidade grave e medidas a serem 
tomadas em relação a essas pessoas ou dirigentes?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Bem, eu 
acredito que a Justiça Eleitoral vai tomá-las, o Con-
gresso Nacional também e o PT também, porque o PT, 

inclusive a pedido de dois dos dirigentes, pelo menos 
do Delúbio Soares e do Silvio Pereira, constituiu uma 
Comissão de Ética e eles estão respondendo perante 
a Comissão de Ética. Acredito que, no caso dos Par-
lamentares, é preciso ver qual a tipificação que existe 
na legislação eleitoral para o uso de recurso ilegal, de 
recursos de doação não-legal, durante a campanha 
eleitoral. Porque a transação que houve entre o PT ou 
o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e as empresas de 
Marcos Valério e elas e os bancos vai ser resolvida ou 
por acordo ou na Justiça. Se vai ser reconhecido ou 
não é uma questão que cabe à direção do PT discutir. 
Acredito que a conclusão que nós vamos tirar dessa 
questão é a de fazer reforma política e de mudar o 
sistema político eleitoral, o sistema de financiamento, 
o sistema partidário brasileiro e de procurar reforçar 
e aprofundar o controle nas campanhas eleitorais e 
sobre as doações, sejam elas privadas ou públicas. 
Aí depende da decisão do Congresso. E também de 
avançarmos para fidelidade partidária, porque acredito 
que a fidelidade partidária vai impedir o troca-troca de 
partidos, e avançarmos também para o fim das coliga-
ções proporcionais, mantermos a cláusula de barreira. 
Eu tenho posição, desde que era Deputado Estadual, 
muito clara sobre a necessidade de uma reforma po-
lítica. Considero, inclusive, que foi um erro nosso, do 
nosso Governo ou dos partidos, como o PT e outros, 
de não termos feito no primeiro ano do Governo do 
Presidente Lula uma ampla reforma política eleitoral 
no País. Talvez  nós tivéssemos tido uma outra história 
em relação às campanhas eleitorais.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Uma 
questão de ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Com a palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Eu 
sugiro para efeito de agilizarmos a reunião...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Podia 
ser depois da minha intervenção, não é?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – 
...por uma questão isonômica e para que também se 
ganhe tempo na reunião, que o Deputado que for fazer 
os questionamentos faça como fez o Deputado Júlio 
Delgado, de uma vez, para que a nossa testemunha 
possa responder e, assim, muitos Deputados poderem 
fazer as suas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) – 
Que o estribilho da questão de ordem seja respondida 
por cada qual participante deste Conselho.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Pros-
seguindo, colega José Dirceu, o senhor falou que teve 
relações com dirigentes das instituições financeiras 
BMG e Banco Rural, creio eu também. Que tipo de 
relações foram e motivadas por quê?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Em primei-
ro lugar, eu recebi a visita do BMG para um convite, 
para conhecer-me e para um convite da inauguração 
de uma fábrica do grupo, que é um grupo que não é 
só financeiro, é empresarial também de agroindústria. 
E fiz a visita e participei da inauguração, que foi pú-
blica. Aliás ganhei até uma foto de um jornal, com a 
sublegenda “Um dia de Presidente”, porque eu fui de 
helicóptero, que era a única maneira de ir, de helicóp-
tero da Força Aérea Brasileira. Depois recebi de novo 
a visita dele durante o período da quebra do Banco 
Santos porque vários bancos me procuraram, porque, 
como eu já disse aqui, o Ministro Palocci e o Presidente 
do Banco Central estavam no exterior. E era preciso, e 
o Banco Central adotou depois, uma série de medidas 
que foram necessárias para evitar uma corrida bancária 
nos bancos pequenos. Com relação ao Banco Rural, 
recebi uma primeira visita, quando ainda o Dr. Sabi-
no estava vivo. O Dr. Sabino trouxe um programa de 
exploração mineral no País, porque ele atuava nessa 
área. Eu vou encaminhar depois ao Conselho de Ética. 
Solicitei até um parecer do Governo que me veio sobre 
essa questão. E, depois, fiz, como já foi dito, pela pró-
pria diretoria do Banco Rural, me convidaram para um 
jantar em Minas Gerais, onde foi tratada a questão da 
situação econômica do País e do Banco Mercantil de 
Pernambuco, que é um banco que está em liquidação 
extrajudicial pelo Banco Central e que o Banco Rural 
tem 22% de participação. Essa questão, evidentemen-
te, foi encaminhada para o Banco Central, que é uma 
questão afeita ao Banco Central.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O senhor 
já negou aqui essa notícia de imprensa de que o senhor 
teria questionado algumas vezes a gestão Delúbio na 
Tesouraria do partido, mas o senhor, em função dessas 
notícias, muitas delas confirmadas, desse volume de 
recursos movimentados, como o próprio ex-Tesoureiro 
do PT assumiu, não contabilizados, o senhor não teria 
nenhuma avaliação, nenhuma crítica hoje, agora, em 
relação a esse tipo de procedimento?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Veja bem, 
eu prefiro fazê-lo no PT, e não aqui no Conselho de 
Ética, já que vou fazê-lo como membro do Diretório 
Nacional e como filiado do PT.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas de 
qualquer forma, seguramente, essa movimentação foi 
à sua inteira revelia, como de muitos de nós do Dire-
tório Nacional.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim. Eu 
jamais fui consultado sobre os empréstimos, com ex-
ceção, que tomei conhecimento dos empréstimos ao 
PT, do Banco Rural e do BMG, e ao Banco do Brasil, 
tomei conhecimento de que eles foram expostos para 
o partido, e a dívida de 20 milhões da campanha elei-
toral de 2004 e 50 dos Diretórios Municipais. Isso era 
de conhecimento da direção do partido. Com relação 
aos empréstimos tomados pelo PT, ou pelo Sr. Delú-
bio Soares, junto às empresas, e as empresas junto 
aos bancos, eu não tive conhecimento. Que o PT es-
tava se endividando eu tinha conhecimento, mas não 
dessa forma. E muito menos tive conhecimento que 
esses recursos eram repassados para as campanhas, 
para o PT ou para partidos, através das agências do 
Banco Rural da forma que hoje é conhecido. Eu não 
tinha conhecimento disso.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O se-
nhor fez uma crítica muito forte aos que assinaram a 
CPI dos Correios na fase da coleta de apoiamentos e 
confirmou aqui que foi à casa do Deputado Roberto 
Jefferson para pedir que ele retirasse essa assinatura. 
Por que essa posição contrária à CPI Mista que agora 
está funcionando? E queria agregar também, o senhor 
até falou que no caso de ir à casa dele, se arrepende 
de ter ido, porque assumiu uma função política que 
não era a sua, mas, se não me engano, o Deputado 
Aldo Rebelo também foi nesse dia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, não. 
É que houve uma reunião, uma tentativa... Eu não co-
nheço os fatos, porque eu não estava presente.

O  SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Depu-
tado Aldo Rebelo também foi nesse dia? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, não. 
É que houve uma reunião, uma tentativa – eu não co-
nheço os fatos porque não estava presente -, que tam-
bém o Deputado Roberto Jefferson e/ou a imprensa 
colocaram a minha participação. Eu não fui na noite 
anterior à casa do Deputado Roberto Jefferson acom-
panhando vários... eu não sei se foram Parlamentares 
ou Ministros... para conversar com ele. Eu fui no outro 
dia, a pedido do Ministro Mares Guia e do Líder Múcio, 
conversar com o Deputado Roberto Jefferson. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sozi-
nho?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, com 
o Deputado Aldo Rebelo, Ministro da Articulação Po-
lítica. A minha convicção era de que o Governo esta-
va investigando as denúncias de corrupção – sempre 
investigou nos Correios – e que não era necessária 
uma CPI. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – A que 
o senhor atribui essa reiteração de Valério, de sua es-
posa e, parece-me, da Simone também em relação 
à sua ciência quanto a esses empréstimos, a esses 
repasses ilegais? Por que haveria essa insistência 
nessa afirmação? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não te-
nho... não faço idéia e não tenho uma avaliação sobre 
isso. O que eu digo é que o Delúbio Soares nega, e 
os bancos negam, certo? O Delúbio Soares nega e os 
bancos negam. Veja bem, vamos fazer uma análise: 
se é fato, como vem surgindo na imprensa, que, em 
98, essa mesma estrutura de empréstimos foi adotada 
em Minas Gerais pelo PSDB, se isso é fato -isso a CPI 
da compra de votos, do Mensalão ou a dos Correios 
vai analisar -, se é o volume de recursos a que está 
se chegando (há documentos novos que chegaram à 
CPI, de 30 a 40 milhões também no passado), por que 
o Sr. Marcos Valério precisaria de um garantidor e um 
fiador? Quem seria o garantidor e fiador no passado? 
Por que eu deveria ser garantidor e fiador agora? Ele, 
no meu entendimento, era quem tinha crédito junto aos 
bancos, porque ele tomou no passado e tomou agora 
esse empréstimo nos bancos, com a garantia de que 
o PT iria pagar às empresas dele, que pagariam os 
bancos. Eu não vejo por que teria que existir agora um 
fiador, um garantidor. Eu não teria como ser o fiador, 
garantidor desses empréstimos. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Quando 
vivemos a primeira bala, no propalado caso Waldomiro 
Diniz, o senhor disse que até não se perdoava por não 
ter tido atenção em relação àquele assessor e à sua 
vida pregressa que se revelava ali. O senhor considera 
que agora pode ter acontecido algo semelhante, algu-
ma aproximação entre as duas situações? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, não 
acredito. Veja bem, no caso...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E aí 
também o que seria... o senhor falou que, dali a pouco, 
poria os pingos nos is. Essa frase ficou famosa, se for 
verdadeira. O que seria isso? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu já expli-
quei isso no programa Roda Viva, certo? 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Eu não 
assisti. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu consi-
dero que a revelação que aconteceu...Inclusive, há um 
procedimento no Ministério Público contra os Procu-
radores, que não eram Procuradores naturais, e que 
houve uma série de irregularidades. E a revelação da 
fita em que o Procurador Santoro faz uma série de re-
velações com o objetivo explícito de procurar atingir o 
Governo, de atingir a minha pessoa e com avaliações 
também em relação à Procuradoria-Geral da República 
mostrou que havia, nesse caso, muito de organizado e 
de planejado. O que eu posso dizer hoje é que as de-
clarações do Sr. Carlos Cachoeira, na CPI dos Bingos, 
coloca um ponto final nisso, pelo menos, para mim, da 
minha participação que não existiu nessa questão. O 
que me penitencio é de, em julho de 2003, quando a 
revista, se não me engano, IstoÉ, trouxe uma série de 
revelações, não ter procurado a revista e o repórter para 
saber melhor. Como o Sr. Waldomiro Diniz se prontificou 
e foi ao Ministério Público e à Polícia Federal, ao Tribu-
nal de Contas ou à CGU e pediu para ser investigado, 
eu me senti seguro que ele continuasse no cargo. Isso 
eu já falei e estou repetindo, porque já falei de públi-
co também sobre essa questão. E quero... não sei se 
ficou correto. Não significa, como falei que Waldomiro 
morou no meu apartamento, que eu não fosse amigo 
do Waldomiro. Não é isso. Não quis dizer que não era 
amigo dele. O que eu digo é que, na minha opinião, 
é incorreto e injusto, por que ele passou algumas se-
manas no meu apartamento, transformar isso numa 
razão, certo? Não precisa transformar isso numa ra-
zão. Se  eu convidei o Waldomiro para trabalhar como 
Subchefe de Assuntos Parlamentares na Casa Civil é 
porque eu confiava nele. Ele tinha sido, durante 4 anos, 
Chefe da Assessoria Parlamentar do Governador Cris-
tovam Buarque. Ele tinha sido, durante 2 anos, Chefe 
do Escritório do Governo do Rio de Janeiro aqui. Ele 
trabalhou na Câmara e no Senado, e os Deputados e 
os Senadores que tiveram convivência com ele sabem 
que ele era alguém que tinha competência para o cargo. 
Se ele cometeu uma falta grave, um erro grave, lá na 
LOTERJ e, depois, na Casa Civil, se ele intermediou 
ou não para o Sr. Carlos Cachoeira qualquer relação 
com a Caixa Econômica... Algo que não está provado 
até hoje, e a Polícia Federal teve acesso a todos os 
elementos da Caixa. Aliás, a Gtech foi afastada, no 
nosso Governo, do monopólio que ela exercia na Caixa 
Econômica. Nós fomos à Justiça, ganhamos e, depois, 
ela se afastou. Isso não pode evidentemente ser atri-
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buído a mim, porque não há nenhum nexo, nenhuma 
prova de que eu tivesse qualquer participação nesses 
atos que ele fez. Eu o convidei pelos antecedentes que 
ele tinha, pela capacitação profissional dele para ser 
Subchefe da Casa Civil.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – As duas 
últimas questões, Presidente.

Deputado José Dirceu, o senhor falou da pre-
sença do Silvio Pereira como Secretário-Geral de um 
partido, na medida em que, durante um tempo, V.Exa. 
exerceu as funções de articulação política aí. O se-
nhor considera, por tudo que surgiu agora, que houve 
certa perda de fronteira entre o Estado, o Governo e 
os partidos, especialmente, o PT? Esses limites fica-
ram tênues, inclusive, com a presença de Delúbio, 
até, numa ocasião numa comitiva oficial, ou o trânsito 
dele no Palácio, e até, no caso do Silvio, negociando 
cargos, o senhor considera que não houve falha aí, 
que foi tudo normal?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Veja bem, 
todos os partidos indicaram – os que participavam do 
Governo, não os da Oposição – membros dos partidos 
para discutir a composição do Governo, e não foi só 
o PT. O que chama a atenção é que o Silvio Pereira 
não era Deputado, e nem o Genoino era mais Depu-
tado. Não vejo nisso nenhuma irregularidade, porque é 
assim que acontece em todos os Governos. Primeiro, 
o Presidente da República convidar um membro do 
partido dele para fazer uma viagem ao exterior, tam-
bém, eu não vejo nenhuma confusão entre o público 
e o privado, e nenhuma fronteira.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E par-
tido de Governo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – E partido 
de Governo, porque vários Presidentes convidam não-
membros do Governo, não-Parlamentares, ou cidadãos, 
ou empresários, ou dirigentes partidários para fazer via-
gens. De qualquer maneira, é evidente que precisamos 
fazer uma avaliação desta questão entre o público e o 
privado, desta questão entre partido e Governo. O que 
eu repilo é que o PT tenha feito uma confusão entre 
o partido e o Estado ou que tivéssemos um projeto 
para aparelhar o Estado em benefício do PT, porque 
não está comprovado que são recursos públicos que 
foram repassados para o PT, ou recursos de empresas 
privadas. Salvo uma comprovação, o que aconteceu 
foram empréstimos das empresas do Marcos Valério a 
bancos, que foram repassados para o PT, a não ser que 
as CPIs comprovem ou as investigações do Ministério 
Público e da Polícia Federal comprovem que houve re-

passe de recursos. Já se fala – muitas vezes, eu acho 
que de uma maneira um tanto irresponsável – que os 
fundos de pensão repassaram recursos. Todo mundo 
sabe que isso é impossível. É praticamente impossível 
do ponto de vista de como eles são geridos e como os 
fundos deles são fiscalizados. Então, eu acho que é 
preciso deixar as investigações, porque, evidentemen-
te que nós, que somos Parlamentares, temos de nos 
atentar que as CPIs precisam cumprir seus objetivos. 
Elas têm de analisar os documentos, pedir informa-
ções ao Ministério Público, à Polícia Federal, aos ór-
gãos públicos, às empresas, ver o sigilo bancário das 
empresas, ver a movimentação toda, para se chegar 
às conclusões. Por exemplo, os recursos não são 39, 
são 56. Havia empréstimos de 56 ou eram só de 39? 
Isso precisa ser checado agora junto ao depoimento 
e aos documentos que foram entregues ao Ministério 
Público e à Polícia Federal, porque, hoje, pela relação 
– não sei se são 56 ou 57, não me lembro – que saiu 
na imprensa, não são 39, são 57. Há contrapartida de 
empréstimos ou não há? Eu acho que esse é o papel 
da CPI, o papel da investigação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Última pergunta, Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O se-
nhor disse aqui que a Casa Civil, durante os 30 meses 
que o senhor lá esteve, recebeu várias denúncias de 
irregularidades e as encaminhou, seja para a Polícia 
Federal, seja para a Controladoria-Geral da União. 
Gostaria  que o senhor elencasse aqui quais foram 
as mais importantes e – como o senhor falou que 
havia uma intenção do Deputado Roberto Jefferson, 
Presidente, então, do PTB, de capturar vários órgãos 
públicos – que ilicitudes e irregularidades a Casa Civil 
recebeu para serem investigadas e apuradas? Já que 
se fala tanto em listas, quais são as listas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu vou 
encaminhar ao Conselho de Ética o Relatório de Ati-
vidades que a Casa Civil e a Secretaria de Controle 
Interno realizou. Vou encaminhar oficialmente não essa 
cópia, que é minha. Vamos solicitar à Casa Civil que 
encaminhe, porque, senão, não será o procedimento 
não é correto. Mas não estou fazendo referência às 
empresas que estavam em discussão na participação 
do PTB. Não fiz relação aqui com isso. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Presi-
dente, aí há uma questão conceitual. Como o Deputado 
José Dirceu, como é natural na sua própria formação, 
fez uma explanação com conteúdo político também, de 
projetos e tal, fica uma questão que é conceitual. Os 
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fins da igualdade, da justiça, da distribuição de riqueza 
e renda e os famosos meios. Volta e meia seus críticos 
o acusam de operar nesse sentido: de que os meios 
são válidos para se alcançar um fim generoso e justo. 
Eu queria que o senhor fizesse uma colocação sobre 
os limites desses meios, das alianças, se há alguma 
autocrítica em relação a certas alianças, da ética na 
política. Uma consideração e aí eu encerro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Essa foi a última pergunta do Deputado Chico Alen-
car.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Foi a 
última, por enquanto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu acredi-
to... qual a opção que o Presidente Lula e nós tínha-
mos sobre política de aliança no Congresso Nacio-
nal? Nos aliarmos ao PSDB e ao PFL? Fazermos um 
governo de unidade nacional? Isso não era possível. 
Nós procuramos compor uma maioria – como todos 
Governadores e Governadoras, Prefeitos e Prefeitas 
fazem, a partir de um programa, e esse programa não 
foi mudado na sua essência, nem no que ele é mais 
importante – com, primeiro, os partidos que apoiaram 
o Presidente no primeiro turno e que eram do arco de 
alianças do PT; depois com o PTB, que nos apoiou no 
segundo turno, e com o PP. Eu não faço uma autocríti-
ca porque o Governo precisava de maioria na Câmara 
e no Senado.

Com relação à menção de que “os fins justificam 
os meios”, evidentemente que eu não aceito e acho 
que ninguém deve aceitar que os fins justifiquem os 
meios, em hipótese alguma. Eu nunca atuei assim na 
minha vida. Nunca atuei. Fala-se muito da minha atu-
ação no PT como Stalinista. O Deputado Roberto Je-
fferson fala que eu era Presidente de fato do PT, e não 
o Genoino. Quem vive no PT, como V.Exa., Deputado, 
sabe que isso não é verdade. Eu sempre disputei tudo 
no PT e sempre ganhei a duras penas. Eu fui eleito 
por 18 votos de diferença para ser Presidente do PT, 
na primeira vez. A tese foi aprovada por 2 votos. Em 
1997 e 1999 a disputa foi duríssima no PT. Eu sempre 
disputei, sempre expus minhas idéias e sempre levei 
de 2 a 4 anos para construir determinadas posições do 
PT. Não fui Stalinista, não sou Stalinista, muito menos 
sou um “Rasputin”. As expressões estão aí, as mais 
diferentes. O País vai julgar isso. Eu sempre, no PT, 
disputei idéias, disputei propostas e construí maiorias 
no PT. E defendi propostas programáticas no PT que 
levaram o PT a ganhar a Presidência da República em 
uma política de alianças. O PT agora vai ter oportuni-

dade, o Presidente Tarso Genro tem falado, de fazer 
uma revelação: de que isso foi pragmatismo, de que é 
preciso uma visão mais estratégica. E sempre defendi 
um projeto de desenvolvimento nacional.

Dentro do Governo, nas reuniões do Governo, 
sempre defendi uma série de medidas que garantis-
sem ao País não só estabilidade fiscal e monetária, 
mas um projeto de desenvolvimento nacional. E elas 
se transformaram em realidades, inclusive com o apoio 
de vários Ministros. A política industrial de inovação e 
investimento em infra-estrutura, o novo papel dos ban-
cos de fomento, BNDES, Caixa Econômica e Banco 
do Brasil. A verdade é que o País, no ano que vem, 
vai ter criado 5 milhões ou 5 milhões e meio de em-
pregos formais, e vai ter crescido nos últimos 3 anos 
mais de 4% ao ano. Essa é uma realidade, uma con-
quista do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presiden-
te, está muito disperso. Está muito disperso.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Eu gos-
taria de saber de V.Exa. qual será o tempo dado a cada 
Parlamentar? Porque já temos 25 minutos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria de, a partir de agora, que os Deputados 
fizessem todas perguntas em, no máximo, 5 minutos, 
e fizessem todas as perguntas de uma vez, para faci-
litar inclusive as respostas.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, peço  a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, nessa ordem aí...

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, a minha questão de ordem é no sentido 
de lembrar a V.Exa. de que já tratamos da questão e 
sobre ela deliberamos. Cada Parlamentar membro do 
Conselho de Ética, conforme prevê nosso Código de 
Ética, tem direito de fazer seus questionamentos pelo 
tempo de 10 minutos. E já ajustamos, entre nós, a pos-
sibilidade de pergunta e resposta. Há uma lista imensa, 
e eu não gostaria que os Deputados membros do Con-
selho de Ética, que estão aqui em todas as reuniões, 
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fossem apenados para que houvesse possibilidade de 
intervenção de todos os inscritos, até porque, ao final, 
quem terá que formar o juízo de valor são os membros 
do Conselho de Ética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem razão.

Tem a palavra o nobre Deputado Josias Quin-
tal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, desnecessária para mim a observação de 
V.Exa. e dos companheiros Deputados, até porque 
sou disciplinado e entendi muito bem a recomenda-
ção anterior dessa Presidência com relação ao tempo. 
Vou cumpri-la, embora sob protesto, mas também por 
entender que o momento mais importante deste en-
contro já aconteceu: foi o momento do embate entre 
os Deputados Roberto Jefferson e José Dirceu.

Acho que o Congresso Nacional vivenciou um 
momento interessante. Embora a causa seja palpitante, 
mas não tão nobre, foi um momento muito importante 
este enfrentamento democrático. De um lado, o Depu-
tado Roberto Jefferson, esse gigante da oratória, que, 
com suas denúncias, fez tremer este País, e que deverá 
ser julgado. Creio até que, Roberto Jefferson, ao térmi-
no deste episódio, se não sair como herói, pelo menos 
não deve sair como vilão, pois isso seria contrariar até 
mesmo a nossa doutrina cristã, como nos orienta o 
Padre Antônio Vieira. Com relação ao Deputado José 
Dirceu, assistimos também a um gigante. Com sereni-
dade, controle emocional inigualável, S.Exa. realmente 
dá demonstrações de que também é um gigante. Ro-
berto Jefferson na acusação, José Dirceu na defesa, e 
S.Exa. se revela também um gigante. Creio que isso se 
deva evidentemente ao preparo, à competência, já por 
todos conhecida, mas certamente também às convic-
ções e à certeza de que tudo o que tem sido lançado 
contra S.Exa. é, no mínimo, injusto.

Deputado José Dirceu, conspiram contra V.Exa. 
Roberto Jefferson, Karina, Marcos Valério, a mídia. A 
mídia também conspira contra V.Exa., na medida em 
que divulga uma série de fatos atribuídos a V.Exa., de 
modo direto ou indireto, como, por exemplo, a nomeação 
de pessoas que, no exercício do cargo de algum modo 
comprometeram a Administração Pública. Eu poderia 
citar, en passant, alguns casos cujas nomeações são 
atribuídas a V.Exa., como o do Luiz Carlos Prado, Di-
retor Financeiro da Portus, Instituto de Previdência dos 
Portuários, responsável pela compra de ações podres 
– isso na gestão de Luiz Carlos Prado -, pagando um 
ágio de 0,29%, que representou um custo adicional 

de 6,5 milhões de reais que não se sabe que destino 
teve. Ao Lourival de Carmo de Freitas, Diretor de Ges-
tão Corporativa da ELETRONORTE, em cuja gestão a 
DNA falsificou o contrato e documentos para aumentar 
os preços dos serviços que prestava; no contrato de 
12,4 milhões, que posteriormente veio a ser rescin-
dido; na nomeação de Manoel Severino dos Santos, 
em cuja gestão como Presidente da Casa da Moeda 
vários contratos foram considerados suspeitos, contra-
tos esses envolvendo compra de selos, passaporte e 
manutenção predial; de José Marcos Castilho, Diretor 
Administrativo e Financeiro da ELETRONUCLEAR, a 
que se atribui contratos feitos a empresa inicialmen-
te inabilitada, posteriormente habilitada e que vem a 
ganhar licitação. Atribui-se também a nomeação de 
Jacó Bittar, cujo filho é pai do sócio do filho do Presi-
dente Lula naquele empreendimento de jogos com a 
TELEMAR.

Também conspira contra V.Exa. essa relação com 
o Waldomiro – que o senhor explicou ainda há pouco 
-, que tinha trânsito livre nesta Casa e por todos era 
dito que era homem de sua relação. Repetindo o Mar-
celo Sereno, que, segundo o relato inclusive hoje de 
Luís Eduardo Soares, na Comissão dos Bingos, era 
o captador de recursos a nível nacional e no Estado 
do Rio para o PT.

Muito bem. Quero crer que V.Exa. vai dar expli-
cações acerca de todos esses fatos, o que já o fez até 
em parte. Mas, Deputado José Dirceu, V.Exa. tem um 
passado bonito, uma história de vida bonita. V.Exa. 
ajudou a construir o PT, é um dos responsáveis pela 
ascensão do PT, pelo seu crescimento, pela chegada 
do PT ao Governo. V.Exa. é um amigo do Presidente 
Lula e certamente deve estar vivendo um grande con-
flito. Mesmo com suas convicções, com a convicção 
de sua inocência, deve estar vivendo um conflito entre 
suas convicções e, digamos, a sua responsabilidade 
neste momento da conjuntura brasileira. O Presidente 
Lula precisa governar. O País precisa retomar a sua 
normalidade. Fico a imaginar como serão os próximos 
dias do Governo, do Congresso, a persistir esse cli-
ma de denuncismo, de investigação. Os trabalhos na 
Casa, no Congresso, estão emperrados. As proposi-
ções não andam.

Enfim, fico a imaginar como serão os próximos 
meses de Governo se não houver um termo a todas 
essas questões. 

Nesse sentido, meu caro Deputado José Dirceu, 
Ministro por quem tenho admiração, não seria lídimo, 
não seria de bom alvitre, não seria um ato de gran-
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deza de V.Exa. para com o País, para com o partido, 
para com o Presidente Lula e para com o Congresso 
Nacional que, diante de toda essa conspiração que 
se faz, especialmente pela mídia, não seria um ato 
de grandeza de V.Exa. rever a sua disposição em se 
manter no cargo e não renunciar e não estimular ou-
tros Parlamentares sobre os quais pairam também 
acusações a fazer o mesmo? 

Essa a minha indagação, reiterando a V.Exa. o 
meu apreço, a minha estima e o meu reconhecimento 
quanto o seu valor, a sua competência. V.Exa. foi, na 
tarde de hoje, com a serenidade, com controle emocio-
nal e certamente com as suas convicções de inocência, 
um gigante também. Pode estar certo disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nobre Depu-
tado Josias Quintal, nesses últimos dias – vou ser 
franco e sincero com o senhor, com o Conselho e 
com o País – refleti muito sobre essa questão. E mui-
tos companheiros, muitos amigos me colocaram essa 
questão de que eu deveria renunciar ao meu mandato. 
Como disse aqui, eu não conseguiria viver mais se eu 
fizesse isso. Para mim seria não uma morte política, 
mas eu perderia a alma. Não sou capaz de fazer isso. 
Eu prefiro enfrentar todas as conseqüências, todos os 
atos que pratiquei no Governo, na minha vida, ou como 
Parlamentar, e responder por eles. E, depois, o Conse-
lho de Ética, a Câmara decidem. Eu não poderia olhar 
mais para os militantes do PT, para todos que comigo 
construíram o sonho de governar o Brasil, porque eu 
não sou o responsável, não participei de nenhum ato 
ilícito, muito menos com relação à mensalão. A CPI da 
compra de votos do mensalão vai investigar. Porque 
eu quero repetir: se existe mensalão, pelos repasses 
de recursos das empresas para Parlamentares e/ou 
partidos, isso vai ficar comprovado. Todos dizem que 
os recursos eram para a campanha eleitoral ou para 
dívidas de campanha eleitoral dos partidos, inclusive 
o PTB, porque tem também Parlamentares do PTB. 
Não pode ser 2 pesos e duas medidas. A acusação 
não pode ser só que tem mensalão nos outros e não 
tem no PTB. Acusação. Não estou dizendo que está 
comprovado. Eu não vou renunciar. Vamos supor que 
eu renunciasse. O que mudaria? Nada, porque as CPIs 
têm de continuar investigando. Eu tenho de depor nas 
CPIs. A única coisa que mudaria é de que eu teria pre-
servados meus direitos políticos. Sinceramente, não 
sou capaz de fazer isso. Eu não nasci Deputado, eu 
não nasci Ministro. Eu sou, antes de mais nada, José 

Dirceu de Oliveira e Silva. Sou brasileiro. Antes de mais 
nada, sou isso. Eu já comecei a minha vida do zero 
3 vezes e começo de novo. Não vejo nenhuma base 
para cassar o meu mandato. Mas essa é uma decisão 
que cabe, evidentemente, ao Conselho e depois à Câ-
mara dos Deputados. Com relação à questão que o 
Deputado levanta do Presidente Lula, sou amigo do 
Presidente Lula, mas eu separo totalmente a amizade 
da relação político-partidária, político-institucional e 
hierárquica, independente de quem eu seja amigo ou 
não. Se eu estou na estrutura hierárquica, subordinado 
a essa pessoa, eu devo obediência a essa pessoa. O 
senhor é militar e sabe melhor do que eu como isso 
é importante. Eu, evidentemente, não atenderia a um 
pedido de ninguém para renunciar ao mandato, por-
que eu não conseguiria viver com isso. Sei os riscos 
que estou correndo, mas a vida, como sempre digo, 
é dura. Com relação às nomeações, cada um que foi 
nomeado responde – eu não nomeei essas pessoas, 
eu. Eu não escolhi, eu não indiquei essas pessoas. 
Essas pessoas foram nomeadas por acordos político-
partidários, por relações profissionais, porque são de 
carreira, como o caso do Loriel Freitas. Ele é da em-
presa. E eles respondem pelos atos que praticaram. E 
deve ser investigado cada ato, ver o que é ou não fato 
e cada um deve responder. Não tenho condições de 
prejulgar ninguém, mas eu respondo pelos atos que 
pratiquei. Eu não nomeei nenhum desses servidores 
ou cidadãos para esses cargos. E acho que eles têm 
de responder... Se há alguma ilicitude, se há alguma 
ilegalidade, eles têm de responder pelo que praticaram. 
E, como há investigações... O que não posso aceitar é 
como fez o jornal que mencionou que fui eu que nomeei 
o Luiz Carlos, se não me engano o Luiz Carlos Prado, 
na PORTUS, e nós, a minha assessoria de imprensa 
disse ao jornal que não consta nos dados que foi o PT, 
que foi a Casa Civil que nomeou, entendeu? É um pro-
cedimento dos fundos de pensão e dos conselhos de 
administração dos fundos de pensão. Mesmo assim o 
jornal não colocou a minha resposta. Depois, inclusive, 
na nota que fiz ao País, citei o caso da PORTUS, que 
é atribuída a nomeação como se fosse uma nomeação 
minha, como se eu tivesse pedido para ele ser nome-
ado, coisa que não é fato. Se fosse, eu assumiria; não 
teria problema de assumir.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, não vou fazer mais perguntas, quero comple-
mentar.

Primeiro devo dizer a V.Exa., Deputado José Dir-
ceu, que fiz essa observação porque tenho até uma 
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certa apreensão com relação à opinião pública. E que-
ro aproveitar este momento para fazer até uma adver-
tência às pessoas que nos ouvem, que nos vêem, que 
podem se frustrar. A sociedade quer punir culpados, 
quer ver cabeças rolar, porque a denúncia foi extrema-
mente grave, mas o processo regimental é por demais 
formal. Eu temo que venhamos a terminar o mandato 
sem que pessoas culpadas ou acusadas sejam cas-
sadas, por conta da dificuldade de investigação e por 
conta do próprio tempo regimental.

Daí talvez essa observação, no afã de levar al-
guma satisfação para a sociedade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Com a per-
missão do Sr. Presidente, Deputado Josias Quintal, te-
nho concordância com o senhor no que diz respeito à 
necessidade e à urgência de a Câmara dos Deputados 
e o Senado, mais a Câmara, de ter uma agenda e de 
votar, sem prejuízo das investigações e do funciona-
mento das CPIs e do Conselho de Ética. O País precisa 
que a Câmara vote a chamada MP do Bem – não sei 
por que puseram esse nome -, e vote a reforma tribu-
tária, a Lei de Saneamento e a reforma política.

Acredito que os Líderes partidários da Oposição e 
da base aliada, da Situação, podem, independentemen-
te e sem prejuízo das investigações, dos depoimentos 
e do trabalho do Conselho de Ética e da Corregedoria 
e das CPIs Mistas, das 3 que estão em funcionamento, 
que dizem mais respeito a esses fatos... Sou totalmen-
te favorável a que meu partido, a minha bancada, da 
qual faço parte, se empenhe junto às Lideranças de 
todos os partidos para que cumpramos uma agenda 
de que o País precisa.

A Câmara evidentemente tem que investigar, 
adotar as medidas e enviar para o Ministério Públi-
co depois os relatórios, e o Conselho de Ética enviar 
para a Mesa e depois para o Plenário. É preciso que 
o País saiba que os Deputados e as Deputadas estão 
também, além de fiscalizando o Executivo, aprovando 
leis ou medidas provisórias – transformando-as em 
leis – que dizem respeito a pontos importantes, como 
alguns que falei, para o País. Há projeto de lei sobre 
agências reguladoras ainda tramitando na Câmara 
dos Deputados.

Existe uma agenda que todos os Líderes e a 
maioria dos Deputados e Deputadas que estão aqui 
conhecem, importante para o País. Eu acho que isso 
independe de ser Oposição ou Situação. Quem vai 
decidir depois o mérito de cada uma dessas medidas 
é a maioria da Câmara, é a maioria de votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sras. e Srs. Deputados, vamos suspender a reunião 
por 10 minutos.

O primeiro inscrito, quando da reabertura dos 
trabalhos, será o Deputado Carlos Sampaio.

Está suspensa a reunião.
(Reunião  suspensa)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Reaberta a sessão. Com a palavra o nobre Depu-
tado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, nobre Relator, Srs. Deputados, Sr. Depo-
ente, Deputado José Dirceu, V.Exa. atualmente tem 
reclamado ou pelo menos deixado transparecer que, 
nos últimos dias, estaria sendo prejulgado, estaria 
sendo injustiçado, na medida em que, antes que as 
acusações fossem efetivamente processadas, a im-
prensa já o estaria condenado. Esse meu raciocínio 
está correto?

O  SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Posso 

concluir, então, que, no entender de V.Exa., nós não 
devemos prejulgar quem quer que seja antes que um 
procedimento investigatório seja finalizado. Correto? 
(Pausa.)

Ainda dentro do tema prejulgamento, eu indago a 
V.Exa.: Dentro da sua atividade como homem público, 
V.Exa. se definiria como uma pessoa coerente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, nós tínhamos combinado em fazer 
todas as perguntas e posteriormente o Deputado José 
Dirceu responderia.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Des-
culpe. Na minha linha de raciocínio, Sr. Presidente, 
são pouquíssimas as perguntas que farei ao depoen-
te. É tão somente para ver se minha linha de raciocí-
nio está correta. É “sim” ou “não”. É uma coisa muito 
singela mesmo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Diante 

disso, Sr. Presidente, peço vênia para ler um trecho de 
um artigo da lavra do Deputado José Dirceu, quando 
ele estava na Oposição ao Governo Fernando Henri-
que Cardoso. Disse ele:

“Como nos outros  casos, o Governo FHC 
procura abafar, com a ajuda de alguns órgãos 
de imprensa, as investigações no Congresso 
sobre graves denúncias contra os integrantes 
do primeiro escalão.”
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E continuou ele:

“Aos poucos, o país, escandalizado, foi 
descobrindo que o presidente – Fernando Hen-
rique – tinha ao seu lado, durante 20 anos, um 
auxiliar acusado de tráfico de influência, práti-
ca de advocacia administrativa, favorecimento 
pessoal e familiar em diversos episódios.”

Esse artigo foi escrito por V.Exa. contra o então 
Secretário da Presidência, Sr. Eduardo Jorge. E V.Exa. 
o acusava de estar envolvido em atos de corrupção. 
Eu registro que todas essas denúncias, no número de 
11 denúncias, foram arquivadas pelo Supremo Tribu-
nal Federal.

Eu pergunto: Nesse episódio especificamente, 
não teria V.Exa. prejulgado, exatamente como diz que 
o estão prejulgando neste momento? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim, pre-
julguei de maneira errada. Reconheço que cometi um 
erro.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Re-
conhece seu erro?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Reconhe-
ço.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Eu 
agradeço a resposta e quero dizer que fico até confor-
tável com ela porque V.Exa. tinha como seu assessor 
o Sr. Waldomiro Diniz, que, além de ser seu amigo 
pessoal por mais de 12 anos, morou por 2 anos com 
V.Exa. A relação de amizade dele com V.Exa. era in-
finitamente maior do que a relação de amizade do 
Fernando Henrique Cardoso, então Presidente, com 
o seu Secretário particular, que à época foi acusado 
por V.Exa. No entanto, V.Exa., àquela época, sentiu-
se à vontade para prejulgá-lo, e, quando do episódio 
do seu assessor Waldomiro Diniz, V.Exa. sentiu-se in-
dignado no momento em que a imprensa imputou-lhe 
uma responsabilidade quando esse assessor foi filmado 
solicitando propina ao Sr. Carlos Cachoeira.

Nesse momento da sua indignação em razão de 
seu assessor ter sido filmado e estarem com isso ligan-
do ele a V.Exa., acha V.Exa. que agiu corretamente ao 
ficar indignado ou faltou coerência dentro do raciocínio 
que venho desenvolvendo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu agi cor-
retamente porque os fatos eram antecedentes ao Go-
verno do Presidente Lula, não tinham nenhuma rela-
ção, nexo, comigo, com o cidadão José Dirceu, então 
Deputado Federal, nem com o Presidente Lula, nem 
com o PT, nem com o Governo, como ficou comprovado 

em todas as investigações até agora. Então, eu estava 
certo em ficar indignado porque o que se passou para a 
sociedade? Muitos cidadãos hoje e muitas cidadãs – e 
a pergunta do nobre Deputado me permite esclarecer 
– acreditam que aqueles fatos foram no Governo do 
Presidente Lula, os fatos da LOTERJ no Rio de Janeiro 
aconteceram no Governo do Presidente Lula. Portanto, 
a minha indignação continua até hoje porque, depois 
de um ano e meio que eu tive que responder por esses 
fatos, na CPI dos Bingos se esclarece que não havia 
nenhuma, que jamais o Waldomiro Diniz citou o meu 
nome, a Casa Civil ou o Governo. Evidentemente que 
comprova, como no caso do ex-Secretário do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, que houve uma 
injustiça, que houve um prejulgamento.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Da par-
te de V.Exa. particularmente quando do seu artigo

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Já, já... 
Se o senhor faz questão, Deputado. Eu não tenho, eu 
não tenho...

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Eu só 
gostaria de frisar uma coisa que eu acho importante. 
Se o senhor me permite, a indignação de todos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio ao Plenário.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – A 
indignação de todos não decorre especificamente, 
Deputado José Dirceu, do fato das ocorrências terem 
sido anteriores ou posteriores ao início do Governo do 
Presidente Lula, mas sim do fato de ele ser seu amigo 
pessoal e, portanto, imagina-se que o senhor devesse 
conhecer o proceder dele. Eu acho que aí está a indig-
nação da população como um todo. E, aliás, foi uma 
indignação não só de membros da Oposição. Peço 
vênia para ler três trechos, um deles especificamente 
do Senador Suplicy: “Ainda que não fosse filiado ao 
PT, Waldomiro tinha um cargo de grande responsa-
bilidade designado por um Ministro (Dirceu)” – entre 
parênteses Dirceu – .” Logo existe a responsabilidade 
do Ministro no caso” – disse o Senador. 

Leio outro: “O Deputado Federal Antonio Carlos 
Biscaia, numa das primeiras reuniões da bancada fe-
deral, no início do ano passado, com o cabedal que 
ele tem com o Procurador de Justiça do Rio de Janei-
ro, expressou preocupação em um comentário breve 
sobre a escolha do Sr. Waldomiro, como representante 
do Governo para acompanhamento parlamentar, pois 
era uma figura sobre quem havia suspeitas e zonas 
obscuras” – disse o Deputado Chico Alencar.
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Ontem, o Líder governista do Senado, Aloísio 
Mercadante – matéria da Época – disse: “O Governo 
trabalha com a hipótese de Waldomiro ter tentado inter-
ferir politicamente em decisões do Governo, quando era 
subchefe de Assunto Parlamentar na Casa Civil. Até o 
momento, não existem indícios de conduta irregular do 
Sr. Waldomiro. Mas, ao final, teremos que apurar”.

Só para externar a V.Exa. que a indignação era 
também de membros dos Partidos dos Trabalhado-
res. 

Mas eu gostaria de continuar lendo alguns tre-
chos do artigo de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, V.Exa. tem mais 3 minutos. Aí, 
completam 11 minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, eu só gostaria de dizer a V.Exa. que o 
Deputado Chico Alencar falou por 25 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi um precedente aberto e um erro desta Presi-
dência.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Eu 
ficaria com 20 minutos. Está bom.

Vou continuar dentro deste artigo, porque é muito 
importante a gente raciocinar sobre a coerência ide-
ológica, sobre o pensamento do depoente, até para 
sabermos se o que ele diz aqui deve ou não ser rece-
bido como verdade. 

Afirmou ele em seu artigo – a afirmação foi fei-
ta quando se queria instalar uma CPI aqui no Con-
gresso, na época do Presidente Fernando Henrique: 
– abre aspas – disse o então Deputado José Dirceu: 
“Num primeiro momento, o Governo tentou desqua-
lificar o pedido da CPI” – fecha aspas. E continuou 
V.Exa.: “Quando ficou claro que estávamos diante do 
maior escândalo já visto no País, o Governo tentou 
impedir as investigações, principalmente a instalação 
de uma CPI.”

Ministro José Dirceu, ora depoente José Dirceu, 
eu diria que é inacreditável que partiu de V.Exa. um 
artigo como este. Sob seu comando, com ajuda da 
base aliada. Eu quero dizer a V.Exa. que, quando ten-
tamos instalar aqui a CPI dos Correios, V.Exa. fez de 
tudo para declarar a CPI como sendo inconstitucio-
nal. Num segundo momento, tentou convencer V.Exa. 
Deputados do PT a retirarem as assinaturas apostas 
no respectivo requerimento. E depois, permita-me di-
zer, num ato de desespero, certamente com receio do 
que viesse à luz, V.Exa. vai à casa do então Deputado 
Roberto Jefferson implorando a ele que retirasse a sua 

assinatura. E V.Exa. quer que acreditemos que o seu 
pensamento seja coerente e que, portanto, devemos 
aceitar o que o senhor disse como verdade?

Mais adiante, Deputado José Dirceu, no mesmo 
artigo V.Exa. afirma – abre aspas -: “Os argumentos 
de que a CPI é contra o Brasil, golpista e eleitoreira 
são irrelevantes”.

Parece que estou lendo matéria de hoje, mas é 
coisa do ano 2000. 

E pasmem V.Exas., finalizando este mesmo artigo 
o Deputado José Dirceu sentenciou de forma fulminan-
te – abre aspas -: “É evidente que a responsabilidade 
pela obstrução criminosa das investigações é do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso.” 

É  inaceitável que V.Exa., que se diz coerente, 
tivesse tido esse posicionamento outrora para hoje vir 
aqui colocar-se de forma afável, tranqüila e serena. Que 
sorte tem V.Exa. e o País pelo o PSDB estar na oposi-
ção. E jamais cometeria um ato de irresponsabilidade 
de afirmar, num artigo, o que V.Exa. afirmou contra o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ouvi V.Exa. criticar, hoje, aqui, o Deputado Ro-
berto Jefferson, dizendo que ele mentiu ao afirmar que 
V.Exa. tinha participado de acordos com a Portugal 
Telecom ou que soubesse do mensalão. Está correta 
essa minha afirmação? V.Exa. nega que tivesse...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – V.Exa. ter-
mine, que vou responder.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Ter-
minei. A pergunta foi essa: V.Exa. nega?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nego.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – V.Exa. 

chegou a afirmar que o Deputado Roberto Jefferson 
é que tem uma história de envolvimento com atos de 
corrupção. V.Exa. acha que esse é o histórico do Depu-
tado Roberto Jefferson?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, prefiro que ele faça todas as perguntas, para 
eu responder.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Estou 
dentro de um raciocínio. Se V.Exa. puder responder sim 
ou não. V.Exa. afirmou, aqui, hoje, que quem tem um 
histórico de ato de corrupção é o Deputado Roberto 
Jefferson. Eu simplesmente queria que V.Exa. respon-
desse se isso é fato. Isso é fato?

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Sr. Presi-
dente, questão de ordem. Por gentileza, Sr. Presidente, 
uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O que afir-
mei está nas atas. O que afirmei está nas atas.
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O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, então, vou mudar.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Sr. Presi-
dente, o Deputado José Dirceu está aqui na condição 
de testemunha, cujo acusado é o Deputado Roberto 
Jefferson.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço que V.Exa. desconte esse tempo.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – S.Exa. 
está aqui para ser inquirido a respeito de questões 
que dizem respeito às denúncias que pesam sobre o 
Deputado Roberto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não tem mais o que descontar, Deputado. V.Exa. já 
falou 13 minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Estou 
finalizando.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – O ilus-
tre Deputado que está fazendo a inquirição não fez 
nenhuma pergunta sobre o tema que diz respeito a 
esta audiência. Estamos aqui para ouvir do Deputado 
José Dirceu, a pedido do Relator, o que ele tem a nos 
esclarecer a respeito das denúncias que pesam sobre 
o Deputado Roberto Jefferson.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado...

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Então, 
eu gostaria que V.Exa. garantisse que fosse cumprido 
o Regimento.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – O Chico 
Alencar fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Deputado Carlos Sampaio, para encerrar, por favor.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, entendo o desespero do Deputado Pimen-
ta, até porque...

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Sr. Pre-
sidente, não admito que o Deputado se dirija a mim 
de forma desrespeitosa. Respeitei S.Exa.. Tratei-o com 
respeito. Portanto, não tenho nenhum tipo de relação 
com V.Exa. que não seja...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Carlos Sampaio, por favor, continuando. 
Para encerrar, por favor.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Quem 
ouviu V.Exa., Deputado Pimenta, inquirindo a Sra. Re-
nilda estranha o seu proceder hoje. 

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – O Chico 
Alencar fez até na República.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Mas 
vou continuar, Sr. Presidente.

Deputado José Dirceu, V.Exa., até por um dever 
de ofício, ajudou a construir a base de sustentação do 
Governo Lula?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Como arti-
culador político do Governo, no primeiro ano.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sim. 
Se é assim, data vênia, sou obrigado mais uma vez a 
concluir que está sendo incoerente em suas afirma-
ções, Deputado José Dirceu. Eu pediria que os Depu-
tados, particularmente do PT, deixasse-nos concluir 
nosso raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobres Deputados, peço silêncio no plenário, por 
favor.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Digo 
que falta coerência, quando ele afirma que a história 
do Deputado Roberto Jefferson é uma história de atos 
de corrupção, porque, em seguida, ele afirma que 
construiu a base de sustentação do Governo. E foi ele, 
Ministro José Dirceu, que convidou o PTB, e, portanto, 
o então Líder e depois Presidente, Roberto Jefferson, 
para integrar o Governo do PT. Eu gostaria de enten-
der essa lógica do PT: quando o Parlamentar integra 
a base do Governo, ele é preparado, articulado e uma 
pessoa correta; quando ele critica e aponta erros de 
corrupção neste mesmo Governo, ele é desqualificado 
e deve ser olhado o seu passado. Essa lógica deixa 
claro que para o PT só interessa o Parlamentar que 
está ao lado do seu projeto de poder.

Tenho outras perguntas a fazer, mas vou finalizar, 
Sr. Presidente, e vou me reinscrever, porque são muitas 
as incoerências. E as perguntas que faço, Deputado 
Pimenta, são sobre os fatos que estão sendo noticia-
dos, sim, porque a falta de coerência do depoente vai 
evidenciar se devemos ou não acreditar no que ele 
fala. A falta de sustentabilidade da sua argumenta-
ção é   que vai evidenciar se nós devemos e podemos 
acreditar no que ele diz ou não. E foi essa a linha de 
raciocínio que eu procurei desenvolver.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paci-
ência.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Posso falar, 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pode.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Carlos Sampaio, 
evidentemente, está no papel dele. Mas ele não pode 
me atribuir aquilo que eu não falei. Eu me referi, quan-
do falei ao Deputado Roberto Jefferson, aos fatos que 
aconteceram durante o Governo do Presidente Lula. 
E mais, constituir a base aliada com os partidos que 
apoiaram o Presidente no primeiro e segundo turno 
foi o que fez também o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso nos seus dois mandatos. Se no transcorrer da 
aliança surgem problemas de qualquer natureza polí-
tica ou legal ou de atos ilícitos ou de denúncias, isso 
não significa que nós construímos a base sabendo que 
aqueles fatos viriam a acontecer ou seriam de conhe-
cimento público. Não vejo nenhuma incoerência nas 
minhas afirmações. Em segundo lugar, no Governo do 
Presidente Lula, nós estamos acompanhando várias 
CPIs. No Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nenhuma CPI foi instalada. A que não foi 
derrubada no plenário, foi derrubada na Comissão de 
Constituição e Justiça – as de fundo. As que o Gover-
no era contra nenhuma foi instalada. E quando perdeu 
na Comissão de Constituição e Justiça, derrubou no 
Supremo Tribunal Federal, que era a CPI do Sistema 
Financeiro, e derrubou na Comissão de Constituição 
e Justiça. O Governo do Presidente Lula, bem ou mal 
– para usar uma expressão popular -, é o Governo mais 
investigado da história do País. E vamos ver o resultado 
final das investigações, se o Governo vai ser apontado 
como responsável de alguma ilicitude, ou Ministro do 
Governo, ou se são atos praticados em empresas ou 
por servidores públicos. É completamente diferente: o 
Governo corrupto, o Governo que compactua com a 
corrupção, com irregularidades e ilícitos na Adminis-
tração Pública Federal. Então, eu quero que se deixe 
registrado isso. E quero dizer, Sr. Presidente, que não 
tenho nenhuma vergonha de reconhecer que eu, par-
ticularmente, errei quando prejulguei o ex-Secretário-
Geral da Presidência Eduardo Jorge e escrevi esse 
artigo. Agora, isso não significa que a nossa oposição 
ao Governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa exi-
gência de apurações, porque o País, até hoje, não sabe 
o que aconteceu nas privatizações, o País, até hoje, 
não sabe o que aconteceu com o PROER, o País, até 
hoje, não sabe o que aconteceu na crise do sistema 
elétrico. E eu poderia citar aqui dezenas de investiga-
ções que não foram feitas. No Governo do Presidente 
Lula, o que foi levantado pela Oposição, pela impren-
sa ou por denúncia está sendo investigado, seja obra 
da Oposição, seja obra do Congresso Nacional, seja 

por decisão do Supremo Tribunal Federal. E o País vai 
ter a oportunidade de, no final, fazer o julgamento do 
Governo do Presidente Lula. Obrigado.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, apenas para finalizar, peço um minuto de 
ponderação, prometo a V.Exa.

O que eu disse sobre a incoerência prevale-
ce. Não se sabe o que aconteceu nas privatizações, 
Deputado José Dirceu, mas, pelo que sei, o Presidente 
Lula não estatizou aquilo que desestatizado foi. Não 
se sabe o que aconteceu no PROER, mas, pelo que 
sei, o Presidente Lula não acabou com o PROER. E se 
este Governo não é corrupto, não sei por que V.Exa. e 
a base aliada trabalhou tanto para que nenhuma CPI 
fosse instalada.

Finalizo aqui as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Quer falar?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Para ser 

franco e direto, porque a Polícia Federal, o Ministé-
rio Público, ao contrário no Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, estava investigando. O 
Ministério Público do Governo do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, o País todo conhece qual foi a 
situação que nós o encontramos. O Procurador-Geral 
da República era conhecido como o “engavetador-
geral da República”. No Governo do Presidente Lula, 
eu não posso deixar de falar isso, a Polícia Federal, o 
Ministério Público, a CGU tem atuado, tem investigado 
e tem procurado combater a corrupção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– José Dirceu – a gente tem de chamá-lo de Sr. Depu-
tado, mas é a praxe -, algumas coisas que foram faladas 
aqui, durante o seu depoimento, as suas declarações, 
eu acho que mereciam um pouquinho mais de esclare-
cimento. Inclusive  listas, foi falado várias coisas nesse 
sentido, tanto pelo Deputado Roberto Jefferson como 
por outros Deputados. E teve uma manifestação mui-
to grande da imprensa, porque o Presidente Lula, em 
Paris, disse que muitos partidos tinham essa prática, 
que isso tinha que ser discutido, isso tinha que ser in-
clusive apurado e mudado esse conceito de fazer po-
lítica no País. O senhor tem alguma informação sobre 
isso, por que o Presidente Lula falou essa situação, 
tem listas, tem alguma outra denúncia, alguma outra 
coisa que aconteceu?
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Como o senhor prefere que eu coloque tudo e 
depois o interrogue, eu já vou fazer todas as outras 
perguntas.

Quando o Deputado estava lhe interrogando, o 
senhor falou “fatos que aconteceram durante o Gover-
no Lula”, se referindo ao Deputado Roberto Jefferson. 
Que fatos seriam esses?

E continuo dizendo o seguinte: quando do pri-
meiro depoimento do Deputado Roberto Jefferson 
aqui, ele colocou que demorou entre o período que 
foi feita a denúncia na Folha e até ele vir apresentar 
as denúncias dele – a denúncia da Folha da questão 
da corrupção do Correio e ele vir aqui -, que ele levou 
esse tempo porque estava tentando fazer um acordo. 
Ele ainda falava assim: “Vocês sabem, essas coisas 
acontecem, acordo se faz dessa forma.” O senhor tem 
referência a que tipo de acordo ele estava se referindo 
naquele momento?

Houve, por parte do Governo, do Deputado Ro-
berto Jefferson alguma tentativa de abafa ou blindagem 
depois das denúncias do Correio? Ele lhe procurou, 
procurou alguém do Correio para tentar fazer esse 
acordo que ele se referiu aqui na Comissão?

Outra coisa: o senhor acompanhava, como Che-
fe da Casa Civil, todas as licitações que eram feitas 
pelo Correio, pelo Governo? Tinha conhecimento dos 
critérios e, depois, dos vencedores? Interferiu em be-
nefício de alguma empresa, já que foi colocado como 
o senhor sabia de tudo?

Foi colocado aqui também, hoje, que a Casa Ci-
vil é que monitorava as indicações para os diversos 
órgãos e cargos do Governo. Quais os critérios para 
essas indicações? Houve indicações rejeitadas por al-
gum partido, por alguma Liderança? Quem fazia essas 
negociações com a Casa Civil? E essas negociações 
tinham o seu conhecimento? E quais as indicações 
que o PTB ou o Roberto Jefferson fizeram?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, eu acredito que o Presidente Lula, 
quando falou na França, falou num tom de condenação, 
não falou num tom... Pelo menos foi como eu interpre-
tei. Não falou num tom como se isso fosse algo natural. 
Eu acredito que o nosso papel, o papel da Câmara dos 
Deputados e do Senado, é mudar a legislação, fazer a 
reforma política e resolver essa questão do financiamen-
to público de campanhas. A história de financiamento 
público não legal é grande no País, e a relação de todos 
os casos que nós temos nas campanhas eleitorais... 
Eu tenho aqui um apanhado da imprensa: “Caixa de 
campanha de José Serra acusado de cobrar propina 

para tucano nas privatizações”. Revista Veja e Época, 
15 de maio de 2002: “Empresa favorecida por tucano 
não paga empréstimo, mas doa para campanha de Ser-
ra”. Uma empresa que não pagou o Banco do Brasil, 
em 94, mas fez doação. “Imprensa aponta operação 
de tucanos ligados a Serra para esquentar sobras de 
campanha”, reportagem da IstoÉ, maio de 2002, que 
envolvia o empresário Ricardo Sérgio, o BANESPA, o 
empréstimo da Calfat. “Jereissati   diz  ter doado  700 
mil a Serra, mas a prestação de contas traz 95. Tucano 
revela contribuições por fora na campanha de FHC em 
94 e sobra de 100 milhões no caixa 2. José Eduardo 
Andrade e Vieira, ex-Senador e Ministro da Cultura no 
primeiro mandato de Fernando Henrique afirmou, em 
agosto de 2000, que, em 94, quando foi um dos coor-
denadores financeiros da campanha tucana à Presi-
dência, sobraram 30 milhões no caixa oficial e cerca 
de 100 milhões de contribuições extra-oficiais. Eu estou 
lendo o que está na imprensa. Planilha mostra fluxo 
de caixa 2 na campanha de Fernando Henrique de 94 
– é o famoso caso da planilha que tinha 2 colunas, a 
coluna 200/100 B, que ficou famosa no País – Plani-
lha revela caixa 2 na campanha de FHC à reeleição. A 
Folha revelou em novembro de 2000. Tucano denuncia 
esquema de notas frias na campanha para Governa-
dor de São Paulo. Documentos revelam repasses de 
Marcos Valério para PSDB e PP. Produtoras cobram 
dívidas de campanha de Serra em 2002. É a famosa 
dívida da campanha de 33 milhões da campanha de 
Serra, que foi noticiado em todo o País. Campanha de 
Taniguchi tinha contabilidade paralela. Caixa 2 de 29,8 
milhões. Pau-Brasil fornecia notas frias para doadores 
da campanha do Maluf. Então, eu acredito que o Pre-
sidente se referia a esses fatos do passado recente 
da nossa história e aos fatos atuais que surgiram, in-
clusive envolvendo o PT. O que nós precisamos fazer 
é mudar a legislação, e a CPI... tanto o Conselho de 
Ética como a CPI fazerem as investigações e toma-
rem as medidas legais cabíveis, e a Justiça Eleitoral 
também. Eu acredito que o Presidente falou nesse 
sentido. Não falou no sentido de que ele achava isso 
natural. Quando eu falei de fatos, as denúncias estão 
para ser investigadas. Nos Correios, no INSS, foi o 
Governo que investigou e denunciou, no IRB, na Di-
retoria Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, agora 
na Polícia Rodoviária Federal. A esses fatos eu me re-
feria. Não conheço nenhuma tentativa de acordo, não 
participei, não tenho memória de nenhuma tentativa de 
acordo de parte do Deputado Roberto Jefferson com o 
Governo depois que surgiram as denúncias. O Depu-
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tado Roberto Jefferson jamais procurou o Governo ou 
o PTB para propor qualquer tipo de encobrimento das 
investigações da Empresa de Correios e Telégrafos. É 
fato: nem o PTB nem o Deputado Roberto Jefferson 
procuraram o Governo. O Governo tomou as medidas 
que todo o Governo tem de tomar: surgida a denúncia, 
mandou a Polícia Federal, determinou, através do Mi-
nistro da Justiça, que a Polícia Federal cumprisse seu 
papel, o Ministério Público foi solicitado e a Correge-
doria-Geral da União foi fazer uma avaliação de todos 
os contratos da Empresa de Correios e Telégrafos, de 
todos, porque eu acho que é para inclusive dar satis-
fação à sociedade e para a própria Empresa de Cor-
reios e Telégrafos tomar as medidas, se há realmente 
direcionamento de licitação ou superfaturamento ou 
irregularidade, nós precisamos deter. O Governo, o 
Presidente da Empresa, o Ministro e o Governo não 
compactuaram e não orientaram nesse sentido. É pre-
ciso ver o que está acontecendo na Empresa.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O 
que o senhor justifica então o Deputado Roberto Jeffer-
son ter dito aqui que ficou tentando fazer acordo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, eu não 
vou entrar no mérito do que ele falou. Não sei. Aí ele 
teria de ser inquirido sobre isso, certo? Não faço idéia 
do que ele queria. Eu... Evidentemente que a Casa Civil 
não tem responsabilidade sobre as licitações que os 
órgãos públicos fazem. Cada órgão público tem seus 
controles, tem suas responsabilidades e responde de 
maneira hierárquica, funcional aos Ministros. Existem 
controles do Tribunal de Contas. Por exemplo, no caso 
do Governo do Presidente Lula, desde que nós assu-
mimos, nós procuramos, junto ao Tribunal de Contas, 
uma série de ações em comum em alguns Ministérios, 
porque são os grandes Ministérios que fazem as lici-
tações – da Saúde, do Transporte -, para que houves-
se uma maior fiscalização, melhor acompanhamento. 
Inclusive, com relação às concessões de rodovias, foi 
anulado todo o processo de concessão que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso fez, a pedido do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas. Não entrou... Não 
estou fazendo nenhuma acusação, não estou entran-
do no mérito, porque pode ter sido por ene razões a 
anulação. Não estou fazendo juízo de valor, não estou 
acusando ninguém. Nós retomamos o processo e pe-
dimos para o Ministério Público e o Tribunal de Contas 
acompanhar, para evitar... Imagina: nós perdermos 1 
ano e meio, porque podiam estar todas as estradas 
já concedidas e funcionando. Então, perder de novo? 
Então, fizemos um esforço junto ao Tribunal de Contas. 

Acho que é isso o que nós precisamos aperfeiçoar no 
Brasil: os sistemas de controle, os sistemas de acom-
panhamento do Tribunal de Contas. Por  isso que o 
pregão eletrônico é importante. Por exemplo, a Casa 
Civil, se não me engano, a Fazenda, o Ministério da 
Defesa e o Ministério da Fazenda ainda têm sistemas 
de controle interno. Os outros Ministérios não têm. Isso 
foi um erro que nós fizemos no Brasil. Todos os Minis-
térios... Bem, isso é muito controverso porque...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Nós quem, o Governo Lula? Nós, o País?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Já veio, 
já veio, já veio de antes. Eu falo nós, homens públicos, 
não é? Estou falando porque não é problema de ser 
Oposição ou Situação, é problema do Estado brasileiro. 
Nós temos que resolver isso. No caso concreto, pode 
ser até que a Controladoria Geral da União, o Ministério 
Público, ou o Ministério do Planejamento não concor-
dem porque há uma concepção de como se fazer o 
controle, que nem sempre é essa. Mas antes no Brasil 
existia sistema de controle interno em todos os Minis-
térios. Aí, o controlador do sistema é responsável para 
verificar cada compra, cada licitação, e saber como 
está o gasto de custeio. Ele tem que fazer o acompa-
nhamento, como é o caso da Casa Civil, que o CISET 
responde por isso. E quando eu solicito – quando eu 
era Ministro, agora é a Ministra Dilma – ao CISET, ele 
dá retorno imediatamente. E ele controla os gastos. 
Vai controlando se não há uma variação em custeio, 
se não há variação em preços, se não há variação 
em gasto de pessoal. Então, existe um controle mais 
adequado. Com relação ao critério de indicações, eu 
disse aqui e quero repetir: o Governo tem critérios téc-
nicos profissionais e políticos. Os políticos não podem 
se sobrepor aos técnicos profissionais. Você não pode 
permitir que uma empresa pública, ou uma autarquia, 
ou um Ministério tenham todo o seu primeiro escalão 
mudado porque mudou de Governo. Eu dei exemplos 
que o Governo do Presidente Lula praticamente não 
fez alterações no primeiro, segundo escalão, indepen-
dente da filiação partidária de 10%, 20% dos servido-
res, porque você não pode fazê-lo no Banco Central, 
na Receita, mesmo na Casa Civil, porque você perde 
a continuidade política administrativa. O que importa 
é a orientação programática, a orientação que o Go-
verno dá. Nós, de preferência, temos que evoluir. Eu 
sou favorável inclusive que nos próximos, por exem-
plo, 6 anos, a cada ano 15% dos cargos que não são 
ocupados por servidores públicos de carreira, sejam 
ocupados. Agora isso não significa acabar com a cor-
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rupção, porque o INSS, por exemplo, que é uma estru-
tura, ou mesmo a Polícia Federal, ou outros, em que 
todo o mundo é de carreira, todos os servidores são 
de carreira, existem denúncia de corrupção, existem 
escândalos. Mas é evidente que se você conseguir no 
Brasil, nos próximos 6 anos, ter 90% dos servidores 
públicos de carreira, será um grande avanço, porque 
é evidente que nas instituições, por exemplo, policiais, 
há um concurso público, e o plano de carreira é im-
portante para as instituições policiais, porque evita o 
mandonismo dos Governadores, dos Prefeitos, evita 
interferência política partidária dos Parlamentares, evita 
que as empresas privadas – porque também não são 
só os Parlamentares, e não só, porque parece que no 
Brasil só tem corrupção o Poder Público. Evita que as 
empresas privadas, muitas vezes, aluguem serviços 
policiais. Então, dar qualificação, dar um salário digno 
e fazer tudo por plano de cargos de carreira e concurso 
tem que ser o objetivo da administração pública. 

A Casa Civil participava das negociações, das 
nomeações e tinha conhecimento porque é da respon-
sabilidade dela, do Planejamento e dela. Agora quem 
nomeia é o Ministro. Em inúmeros casos a Casa Civil 
propôs uma nomeação e o Ministro não aceitou, ou o 
presidente da empresa estatal não aceitou. E ponto fi-
nal, ou o Conselho de Administração da empresa não 
aceita. Existem casos, e muitos, que isso acontece. E 
a Casa Civil não tem poderes para alterar. Só o Presi-
dente da República tem esse poder.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Do 
outro lado houve indicações que foram rejeitadas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim. Há 
muitas indicações que são rejeitadas, ou porque não 
há qualificação técnico profissional ou porque há an-
tecedentes. Está condenada pelo Tribunal de Contas, 
tem processos em andamento na Justiça, tem antece-
dência administrativa que o desqualifique, tem gestão 
temerária. Não se nomeia. A indicação vem e não se 
nomeia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, quantos minutos eu tenho? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem 5 mais 5, 10 minutos.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu vou 
usar tão-somente 5 minutos, além de colaborar com 
aqueles que querem falar. Evidentemente, eu não pre-
tendo ser repetitivo, ainda mais que, mercê da compe-
tência aí do nosso Relator, mais uma vez, ele exauriu 

quase todas as perguntas que eu desejava fazer. E 
só pediria, ao final, nobre Deputado José Dirceu, vou 
lhe fazer uma pergunta a que o senhor já respondeu 
“não”, mas vou repeti-la ao final desta consideração 
que pretendo fazer.

Quero dizer que se enganavam aqueles que di-
ziam que o PL queria um acordão. O acordão fizemos 
ontem aqui, no Conselho de Ética, em complementan-
do nossa representação contra o Deputado Roberto 
Jefferson, que, com certeza, dará muito trabalho à 
competência do Dr. Itapuã e do Dr. Luiz Francisco, que 
aqui se encontram. 

Mas, neste momento, Sr. Presidente, em nome 
da bancada do PL, queria dizer que, apesar de todas 
essas vicissitudes, de tudo o que está acontecendo, 
hoje eu me orgulho de pertencer à bancada do PL. 
Porque...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu vou 

diminuir meus decibéis, Sr. Presidente, mas pediria, 
com certeza, a colaboração dos demais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, nobres Deputados, gostaria que fizessem 
silêncio.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Mas, 
ao contrário, Sr. Presidente, Sr. Relator, daquilo que se 
apregoava, o PL não quis acordo, tanto que comple-
mentou essa representação. E, diria mais ainda: já se 
falou hoje que o Deputado Valdemar Costa Neto... E 
quero aqui, em nome da bancada do PL, parabenizá-
lo, não pelo gesto de renúncia, evidentemente, porque 
eu não gostaria de me encontrar no lugar de S.Exa., 
com certeza também nenhum dos senhores e nenhuma 
das senhoras, porque é como se a gente tivesse que 
soltar, que abdicar de um pedaço da gente. Abrir mão 
de um mandato – o mandato não é nosso, o manda-
to pertence ao povo -, então, é de uma complexidade 
muito grande, e com certeza, Sr. Presidente, requer 
daquele que o faz um gesto, acima de tudo, de muita 
coragem. E essa coragem do Valdemar foi exatamen-
te para que o PL possa, fora de qualquer pretexto ou 
qualquer insinuação, não se escudar na sua imunida-
de parlamentar. Isto mesmo: ao renunciar, S.Exa. abre 
mão da sua imunidade parlamentar e faz com que as 
apurações passem a tomar aquele ritmo realmente 
necessário e com que têm de ser tomadas.

Então, a bancada do PL, constituída de homens e 
de uma mulher com muita seriedade e com muita com-
petência, é uma bancada que, se não é a mais quan-
titativa da Casa, eu me permito dizer, é uma bancada 
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altamente qualitativa e, com certeza, se ombreia com 
aquelas bancadas mais qualitativas desta Casa.

Faço aqui novamente aquela minha reclama-
ção que fiz na minha primeira fala neste Conselho 
de Ética dizendo que o Deputado Roberto Jefferson 
foi muito injusto quando lançou toda esta Casa numa 
vala comum. Diria também, Sr. Presidente, Sr. Rela-
tor, que hoje há uma grande frustração, porque aque-
les que vieram preparados para um duelo viram uma 
garrucha de um lado, uma garrucha de outro lado, e 
as garruchas mascararam, não saiu absolutamente 
nada desse duelo. E eu – O SR. PRESIDENTE pode, 
de público, atestar e ratificar – sempre fui contra estas 
sessões abertas. Pode ver, Sr. Deputado José Dirceu, 
que o ibope, o quorum agora é muito baixo. Mas sou 
contra a sessão aberta. Não sou contra a imprensa, 
acho que a imprensa realmente está fazendo um ser-
viço de reconhecida utilidade pública, mas aqueles 
que se valem destas sessões. E  como há delegados, 
detetives e investigadores nesta Casa atualmente, 
sem falar nos denuncistas e alcagüetes que existem 
nesta Casa, que vão de Comissão em Comissão, vêm 
aqui, fazem uma questão de ordem, vão à CPMI dos 
Correios, à CPMI do Mensalão, à Corregedoria... Eles 
querem aparecer. E se houver um boletim de ocorrên-
cia numa delegacia mais próxima, eles correm para lá, 
talvez eles queiram servir como condutores ou como 
testemunhas. Eles querem aparecer. E esse não é o 
intuito da Casa, absolutamente. 

Sr. Deputado José Dirceu, sempre tive muito 
apreço e respeito pela pessoa de V.Exa. e continua-
rei a ter até que o senhor nos prove o contrário. Com 
certeza, se há uma expectativa de prejulgamento, não 
aguarde de minha parte nenhum prejulgamento com 
relação à pessoa de V.Exa., nem à pessoa de ninguém, 
mas há uma pergunta que não me cala. Com certe-
za, o senhor sempre foi tido e havido, excetuando a 
pessoa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como 
sendo o número um do PT. Parece-me que o senhor 
pertence, no PT, à tendência Campo Majoritário, como 
– coincidentemente ou não coincidentemente, mercê 
da competência do campo majoritário – eram o Pre-
sidente, o ex-Presidente, ex-Deputado José Genoino, 
o ex-tesoureiro Delúbio Soares, o ex-Secretário-Geral 
Silvio Pereira, Marcelo Sereno. Não sei, parece-me... 
Desculpe-me, estou quase encerrando, Sr. Presiden-
te. Parece-me, Sr. Deputado José Dirceu, que grande 
parte da Executiva Nacional do PT era composta por 
membros do Campo Majoritário. E eu sei que o PT é 
um partido altamente disciplinador pela sua própria 

militância, pela sua história, pela sua ideologia, pode 
até não ser um partido, Sr. Deputado José Dirceu, dis-
ciplinado, mas é disciplinador. 

Assistimos, há cerca de dois anos mais ou me-
nos, o PT cortar na carne, expulsando, parece-me, 4 
integrantes dos seus quadros: a Senadora Heloísa He-
lena, os Deputado Babá, João Fontes e, parece-me, 
a Deputada Luciana Genro. É um partido altamente 
disciplinador. E, daí, deduz-se que é um partido hie-
rarquizado, que lá existe uma hierarquia. 

E coloco V.Exa., permita-me a intimidade, Sr. 
Deputado, no centro, no ápice, como figura principal 
desse comandamento político do PT. E como eu o 
respeito e sei que a sua história de vida é história de 
luta e de militância política, que o senhor é um homem 
inteligente, não é crível – ninguém pode conceber, e 
eu não concebo – que essa rapinagem aos cofres pú-
blicos da Nação, aos órgãos públicos federais, estatais 
e as vizinhanças de tal possa ter ocorrido, que esses 
mirabolantes empréstimos bancários contratados pelo 
Sr. Delúbio Soares, em parceria com o Sr. Marcos Va-
lério, possam ter sido feitos sem o conhecimento de 
V.Exa. Sem querer prejulgá-lo, mas, se eu o admitisse, 
estaria a subestimá-lo. 

Então, Sr. Deputado, o senhor – desculpe-me re-
petir – tinha conhecimento de todos esses empréstimos, 
de todas essas, entre  aspas, trapalhadas, cometidas 
pela Executiva Nacional do PT, e passaram, ao seu 
redor, à sua margem, sob suas vistas, e o senhor não 
tomou conhecimento?

Muito obrigado, e é o que eu gostaria, se for pos-
sível, que o senhor me respondesse.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deputado 
Edmar Moreira, eu deixei a Presidência do PT em de-
zembro de 2002. Deixei a Executiva Nacional e assumi, 
durante 1 ano e 1 mês, as funções duplas de Chefe da 
Casa Civil e de quase, na prática, a Secretaria-Geral 
da Presidência, como existia no Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. É humanamente impos-
sível que eu acompanhasse a vida política, administra-
tiva, financeira e orgânica do PT. Eu não voltei mais à 
Direção do PT. Eu compareci a reuniões do Diretório 
Nacional do PT a cada 45 dias, 3 meses. E só compa-
reci a reuniões da Executiva quando solicitado como 
Ministro-Chefe da Casa Civil, como integrante do Go-
verno, para discutir avaliação do Governo, como todo 
partido faz. Não tenho responsabilidade, não assumo, 
sobre as decisões que o PT adotou na Executiva Na-
cional, seja na tesouraria, na Secretaria de Organiza-
ção, de Formação Política, na Secretaria-Geral. Meu 
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papel, no PT, como Presidente, como Liderança do 
PT, foi até eu assumir a Casa Civil. Quando assumi a 
Casa Civil, eu virei uma página. E, no Governo, quem 
conviveu comigo no Governo, quem trabalhou comi-
go no Governo, quem teve audiência comigo, reunião 
comigo no Governo, sabe que eu trabalhava 14, 16 
horas. Aliás, o senhor, Deputado, sabe disso, porque 
conviveu comigo no Governo, sabe que eu trabalhava 
sábado e domingo. Eu não participei das decisões do 
PT. Pode parecer inverossímil, pode não parecer crível, 
pelo papel que eu tive na Presidência do PT durante 
7 anos, na Secretaria-Geral, 5, na história do PT, mas 
foi isso que aconteceu. Posso até me penitenciar hoje 
de não ter procurado acompanhar mais a direção e 
as ações do PT. E quero repetir: o ex-Deputado José 
Genoino era o Presidente do PT. Eu nunca fui de fato 
Presidente do PT depois que deixei a Presidência do 
PT. E a disciplina do PT é produto da democracia do 
partido que toma decisões a partir de instâncias demo-
cráticas, inclusive eleição direta do Diretório Nacional, 
não é só do Presidente, não, eleição direta do Diretório 
Nacional, do Diretório Regional e de cada Diretório Mu-
nicipal. O PT é um partido que tem uma intensa vida. 
Os partidos têm altos e baixos, não é uma ascensão 
linear a democracia no partido, mas o PT é um partido 
profundamente democrático.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu 
agradeço a sua resposta, Sr. Deputado, mas eu repito: 
é incrível, mas não é crível. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Orlando Fanta-
zzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Dez minutos, não é, Sr. Presidente?

Deputado José Dirceu, V.Exa. afirmou que jamais 
soube do mensalão e que tomou conhecimento a par-
tir das denúncias do Deputado Roberto Jefferson. E 
o meu questionamento – e aí mais a título de opinião 
de V.Exa.: caso não ocorresse as denúncias, alguma 
instituição teria descoberto esses pagamentos que 
estão sendo divulgados através da CPMI dos Correios 
– Ministério Público, ou a própria Casa, ou a Controla-
doria, algum órgão, alguma instituição? V.Exa. acredita 
que teria condições de detectar, caso não houvesse 
sido feita a denúncia pelo Deputado Roberto Jeffer-
son? Aí , também, o meu questionamento vai muito 
em razão da sua opinião pessoal. A militância do PT, 
a sociedade, ela está muito indignada e desiludida, 
inclusive, em razão de todos os fatos, principalmente 
por envolver Parlamentares do PT, personalidades do 

PT, uma vez que a nossa história sempre foi pautada 
no combate à corrupção e à ética. V.Exa. mesmo leu aí 
um conjunto de artigos que foram publicados no pas-
sado, onde davam conta de situações que envolviam 
outros Governos. V.Exa. disse, em resposta a um dos 
Parlamentares, que o País até hoje não sabe o que 
aconteceu com as privatizações.

A minha pergunta é: será que não cometemos 
nenhum equívoco em, chegando ao Governo, não fazer 
uma profunda auditoria, até para mostrar à sociedade 
brasileira o que, de fato, havia de verdade nesse con-
junto amplo de artigos que foi lido por V.Exa., até para 
que a própria sociedade brasileira tivesse oportunidade 
de saber o que, de fato, ocorreu com as privatizações? 
Porque, hoje, há um discurso, até de certa forma, cô-
modo por aqueles que governaram anteriormente ao 
Presidente Lula, uma vez que denúncias ocorreram 
e nada foi investigado, apurado, como V.Exa. mesmo 
disse que não ocorreram CPIs. (O SR. PRESIDENTE 
faz soar as campainhas.) 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Então, o meu questionamento: será que não come-
temos o equívoco, até para mostrar à sociedade que 
houve problemas gravíssimos, prejuízos para a Nação 
brasileira e que hoje possibilita um setor, um partido se 
arrogar no direito de impor ao conjunto, a outros par-
tidos, acusações pesadíssimas. Não que isso possa 
justificar, em hipótese alguma, a conduta de alguns 
membros do Partido dos Trabalhadores.

E a última pergunta. V.Exa. fez uma ampla expla-
nação, em razão da necessidade de modificar a legis-
lação, e quando o Presidente Lula fez o comentário, 
fê-lo naquela perspectiva que V.Exa. mencionou. Mas 
uma das formas também, porque nós ouvimos muito 
falar em reforma política, eu acredito muito que uma 
das formas que temos de implementar um maior con-
trole social é ampliando a participação da sociedade, 
com a regulamentação do plebiscito, do referendo. Não 
acredito que haja um custo excessivo para se realizar 
plebiscitos e referendos. Acredito que não ocorrendo 
isso os desvios de recursos é que são imensos, uma 
vez que falta o controle social.

Acredito que temos que repensar, e aí a Casa tem 
que repensar essa questão das emendas parlamentares 
que se têm demonstrado praticamente um instrumen-
to de barganha; temos que repensar a quantidade de 
cargos em Comissão. E não só. Porque quando se fala 
dos cargos comissionados se direciona a firmação ao 
Governo Federal. Mas há Prefeituras em Estados em 
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que proporcionalmente existem mais cargos comissio-
nados do que cargos de confiança.

Essas seriam as minhas indagações, até para 
ouvir um pouco a opinião, uma vez que V.Exa. já emitiu 
várias outras opiniões. E, no mais, nos questionamen-
tos, acho que o nosso Relator, com a competência ha-
bitual, já apresentou todos os demais quesitos que eu 
havia aqui elencados e não vou tornar-me repetitivo, 
uma vez que há o conjunto de outros Deputados que 
também querem fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deputado 
Orlando Fantazzini, acredito que o País deve e pode 
recorrer a plebiscitos e a referendos, como vai fazê-lo 
agora na questão do desarmamento. E pode fazê-lo 
inclusive com relação ao sistema político eleitoral já 
que, por exemplo, uma questão como lista partidária 
– é uma questão muito polêmica – ou outra questão 
como o voto distrital misto proporcional, se houver 
uma mudança no sistema eleitoral... Sou favorável a 
que se amplie a democracia participativa, porque isso 
inclusive está escrito na nossa Constituição. Acredito 
que o Governo do Presidente Lula assumiu numa si-
tuação que foi correto ele não olhar para o passado e 
não fazer auditoria, porque a situação do País era tão 
grave que se nós fôssemos fazer, como se diz em polí-
tica, um ajuste de contas com o Governo passado nós 
nem faríamos ajuste de conta nem tiraríamos o País 
da situação em que estava. O Governo fez uma opção, 
acho que foi correta: olhar para a frente, olhar para o 
futuro, resolver os problemas do País. Setor elétrico: o 
Governo resolveu o problema. Deu um novo modelo, 
saneou as empresas, criou um sistema de financia-
mento e mudou inclusive a questão tarifária. E criou 
as condições para novos investimentos. O País hoje 
pode contar com 6 mil megawatts novos de energia 
todo ano e 4, 5 mil quilômetros de linhas de transmis-
são. O setor de transporte também passou por esse 
processo. Acho que o importante era olhar para frente. 
Evidentemente que as responsabilidades do Governo 
passado sobre questões importantes como essa das 
privatizações, elas já foram julgadas na eleição de 2002, 
quando o País optou por escolher outro governo. De 
certa forma, já houve uma sanção, que é a sanção do 
voto. Apurar responsabilidades pessoais de adminis-
tradores cabe ao Ministério Público e à Justiça, por-
que existem ações, existe uma série de inquéritos que 
estão no Ministério Público e na Justiça. Eu advoguei 
no Governo que o Governo não olhasse para o pas-

sado, que olhasse para frente, e acho que foi correto. 
Com relação às operações que foram feitas entre as 
empresas do Marcos Valério e os bancos, nenhuma 
instituição podia detectá-las porque até onde eu as co-
nheço eram operações normais. As empresas tinham 
fluxos de caixa ativos para tomar esses empréstimos. 
A distribuição dos recursos, como hoje nós conhece-
mos, através do Banco Rural – certo? -, pelo sistema, 
portanto, bancário-financeiro, talvez, sim, nós precisa-
mos analisar por que isso não foi detectado. Por que 
os órgãos de controle do Banco Central, do COAF não 
detectaram essas operações, se isso é possível ou não. 
Eu não sou especialista, não poderia afirmar. Mas, de 
qualquer maneira, acho que a CPI dos Correios, ou o 
próprio Conselho de Ética, não sei se é atribuição do 
Conselho de Ética, acho que não é, mas a CPI pode 
propor uma série de medidas ao Banco Central ou ao 
Ministério da Justiça. Mas acho que a questão mais 
importante é a questão da reforma política. Eviden-
temente que o PT, como eu já disse aqui, vai passar 
por mudanças internas, vai fazer uma reavaliação do 
que aconteceu, vai tomar medidas disciplinares inter-
nas, até porque elas já estão sendo encaminhadas. 
Já houve, na verdade, sanções, porque os dirigentes 
do PT não se afastaram apenas porque queriam se 
afastar. De certa forma, há uma sanção política, ética 
e disciplinar já, ainda que ela não tenha sido tomada 
por órgãos públicos. Cada um de nós responde pelos 
atos que nós praticamos não só através de conselhos 
disciplinares. Também há sanção política e a própria 
perda do cargo ou por renúncia ou por afastamento ou 
por desligamento. Acredito que o preço que o PT está 
pagando já pelos erros que nós cometemos, que o PT 
cometeu, que nós cometemos, já é bastante grande. 
Evidentemente, que há uma sanção ética na socieda-
de. O que eu advogo, o que eu reivindico é que não 
se julgue todo o PT por isso. E que se julgue mesmo 
os que praticaram naquilo que eles praticaram, por-
que não houve beneficiamento próprio nem objetivo 
de enriquecimento pessoal. Até agora não está com-
provado que houve recurso público nem de empresas 
privadas. Se a CPMI dos Correios chegar a isso, nós 
estaremos vivendo uma outra situação. Mas até agora 
o que existe são os empréstimos das empresas para 
os bancos e o repasse pelo Banco Rural para paga-
mento de dívidas eleitorais do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado José Carlos Ale-
luia.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA 
– Ministro José Dirceu, ex-Ministro José Dirceu, Depu-
tado José Dirceu, eu convivo com V.Exa. há muito 
tempo nesta Casa, e eu vou começar mencionando a 
abertura de um artigo publicado pelo jornalista Márcio 
Moreira Alves.

“Nesta Casa não há falsas reputações, todas são 
merecidas e verdadeiras” – disse o Deputado Pedro 
Aleixo, amigo de juventude do pai do ex-Deputado 
Márcio Moreira Alves. Eu acho que isso cabe na minha 
avaliação em relação à posição de V.Exa. Eu jamais 
viria aqui, usando um termo que também usou Márcio 
Moreira Alves em seu artigo, mesmo como Líder da 
Oposição, tentar passar à sociedade a idéia de que 
V.Exa. é um negocista – V.Exa. sabe o que significa 
negocista.

V.Exa. disse que tem 40 anos de vida pública. De 
alguma forma acompanho e admiro. V.Exa. viveu na 
clandestinidade, e V.Exa. conquistou, finalmente, de-
pois de quase 40 anos, ou seja, trinta e poucos anos, o 
poder, através da democracia. V.Exa. tentou antes – e 
eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor – por 
outros caminhos, mas conseguiu através da democra-
cia. Portanto, eu vou deixar os meus comentários no 
campo político, pelo menos a maioria deles.

V.Exa. começou sua exposição falando da sua 
vida, dizendo que cometeu alguns erros. Mas V.Exa. 
cometeu mais um erro hoje. V.Exa., fosse um crimina-
lista, como é o Deputado Roberto Jefferson, teria uti-
lizado a arma de falar algumas coisas que errou para 
poder dar credibilidade às que V.Exa. disse que não 
errou. Isso é o que fortalece muito a argumentação do 
Deputado Roberto Jefferson.

No momento em que ele diz “foram emissários 
a Portugal para tentar negociar ajuda política com a 
Portugal Telecom” – foram representantes do PT e do 
PTB. Então, ele se compromete, e V.Exa. fica numa 
situação difícil.

Eu quero aproveitar a oportunidade para mencio-
nar que o Blog do Noblat acaba de dizer que foram a 
Portugal Marcos Valério do PT, ou seja, pelo PT – ima-
ginem: Marcos Valério pelo PT! -, e Emerson Palmieri 
pelo PTB, que viajaram no início deste ano a Lisboa 
para tentar obter recursos junto à Portugal Telecom e 
outras empresas portuguesas. V.Exa. sabe inclusive 
da entrevista dada pelo ex-Ministro Mexia, se não me 
fala a memória, num jornal de Portugal, onde ele diz 
ter recebido o Sr. Valério.

Eu não vou me alongar muito nisso. É apenas 
para sustentar a minha tese. V.Exa. não admitiu nenhum 

erro! V.Exa. chegou a dizer, com a sua competência... 
E quero dizer que V.Exa. mostrou muita serenidade, 
disposição para o debate, e eu elogio o fato de não ter 
renunciado; eu acho fundamental que um homem que 
não é um negocista, que é um político, que lute, e que 
diga os erros e discuta os erros e pague pelos erros. 
V.Exa. só não pode – e ninguém aceitaria – dizer que 
toda a culpa é do PT.

O Governo do Presidente Lula está sendo julga-
do. V.Exa. era o Primeiro-Ministro de fato do Governo 
Lula. E dizer... Existem 3 conjuntos de informação: a 
do Presidente, a de V.Exa. e a da bandalheira. Nesse 
momento, nós estávamos, até o início do depoimento 
de V.Exa., com 3 conjuntos isolados: a bandalheira, 
que V.Exa. admite que tomou conta da cúpula do PT, 
o Presidente e V.Exa.

No seu depoimento, V.Exa. disse uma coisa im-
portante: “não fiz nada que não fosse do conhecimento 
do Presidente Lula”. Então, V.Exa. juntou o universo 
do seu conhecimento ao universo do conhecimento 
do Presidente Lula. Evidentemente, se ficar provado 
que V.Exa. tem conhecimento, o Presidente Lula tem 
conhecimento.

O depoimento de V.Exa. foi perigoso nesse pon-
to. V.Exa. isola o partido, o PT, e é difícil entender, 
Deputado José Dirceu, que o Delúbio, que não é um 
político – o Delúbio não é um político como V.Exa., de 
dimensão nacional -, tivesse tomado a iniciativa, ele e 
o Silvinho, ou até mesmo – não acredito também que 
o Presidente do partido, o Deputado Genoino, tives-
se tomado essa iniciativa, ou se envolvido nisso – de 
criar um sistema monumental de coleta de recursos, 
ditos de empréstimo – que não são, todos sabem -, 
para corromper pessoas, que eu acho que são sérias, 
que são políticos também. Essa lista, publicada hoje 
no UOL, coloca companheiros nossos, que são políti-
cos, sim, não são negocistas, não; poderão perder até 
o mandato, porque estão, de alguma forma, com um 
DNA na roupa – isso está sendo mais usado do que a 
expressão antiga -, pessoas que receberam 20 mil re-
ais. São políticos, estão se sujando porque o esquema 
montado é um sistema corrupto e corruptor. 

Eu acho que o erro de V.Exa., permita-me dizer, foi 
o da ambição do poder. V.Exa. e os seus companheiros 
tentaram montar um esquema não de enriquecimento 
– eu não acredito, também não está provado, e eu não 
acredito também -, mas de perpetuação no poder. Esse 
erro, num determinado momento, foi cometido também, 
pelo menos na fala, pelo Ministro Sérgio Motta. “Te-
remos 20 anos de poder”. V.Exas. também pensavam 
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em “mexicanizar” o Brasil. E esse foi o grande erro do 
PT, do Governo Lula e de V.Exa. 

Eu lhe confesso, Deputado José Dirceu, que fiz 
oposição a V.Exa., nunca o acusei, sempre fiz o discurso 
nessa base, acusando o Governo. Mas não esperava 
nunca que o Governo se desmanchasse ou perdes-
se consistência tão rapidamente por um episódio tão 
pequeno, mas tão grande em termos de valores, de 
reais e dólares envolvidos. 

Eu não tenho dúvida, Ministro José Dirceu, de que 
nós temos que pedir cooperação internacional. Essa 
ida a Portugal mostra claramente que houve fluxo de 
recursos internacionais, ou pode ter havido. É preciso 
investigar o fluxo de recursos internacionais de todos 
os envolvidos, meu companheiro Relator, Deputado 
Jairo Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Aleluia, para encerrar, por favor.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA 
– Eu não quero... Eu não me alongarei muito, mas eu 
vou... quero mencionar mais algumas coisas, Presi-
dente. 

V.Exa. defende o COAF. O COAF falhou. É preciso 
saber se alguém mandou. Mas esse rapaz que está no 
COAF hoje não mandou um comunicado ao Ministé-
rio Público dos movimentos de Valério, ele acobertou. 
Ele é da estrutura do Governo. V.Exa. realmente não 
mandava muito nessa área, porque é do Ministério da 
Fazenda, mas é preciso deixar claro porque ele aco-
bertou tanto isso, porque ele escondeu tanto as movi-
mentações de Valério. 

Deputado José Dirceu, quanto a FURNAS, eu 
fui Presidente da CHESF. Fico muito triste em saber 
da história de FURNAS. E eu quero dizer a V.Exa. que 
esse rumor já existia no Governo passado. V.Exas. 
mantiveram a mesma estrutura, que já era rumorosa, 
já era rumorosa, já se sabia... Ninguém fala da CHESF, 
deve ter problema na CHESF, mas ninguém está falan-
do aqui do esquema da CHESF, graças a Deus. Mas 
de FURNAS, todo o mundo fala. Eu acho que tem que 
ir fundo nesse negócio de FURNAS, fundo. O que é 
que havia em FURNAS? Por que FURNAS está toda 
hora... O nome da empresa já está valendo menos. 
Uma grande empresa, grandes funcionários. Diretores, 
alguns, inclusive, merecem crédito. 

Sr. Presidente, eu não quero me alongar muito, 
mas eu tenho que dizer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria que V.Exa. encerrasse agora.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA 
– Eu vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo que o Mi-
nistro José Dirceu foi, digamos, competente na sua 
exposição, embora a tarefa dele seja muito árdua. 
Ele apenas começou a tarefa de defesa sua e do Go-
verno. Mas eu darei sempre ouvido a V.Exa. e terei 
por V.Exa. o respeito que a sua vida política merece. 
Nunca... Aliás, V.Exa. não queria que fosse assim, 
nunca passando a mão pela cabeça, mas sendo leal 
e discutindo no campo político. Eu, como um homem 
da Oposição, acho que o erro de vocês... o erro de 
V.Exa. ficou muito bem configurado no choro ao lado 
de Fidel Castro. Era a causa; a causa permite tudo; a 
causa levou aos erros. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presiden-
te, primeiro, quando eu fui a Cuba com o Presidente 
Lula e chorei, não chorei por causa da causa e nem 
porque os fins justificam os meios. Eu chorei porque 
me recordei dos companheiros e das companheiras 
que viveram comigo em Cuba e que não podiam ver 
aquele momento da minha volta a Cuba como Minis-
tro-Chefe da Casa Civil e da Presidência do Presidente 
Lula. Não há, na minha ação e na minha vida política 
no PT, no Governo do Presidente Lula, nada que possa 
evidentemente ser... a se assemelhar com qualquer tipo 
de medida  que não seja democrática. É um Governo 
amplamente democrático, e é um Governo plural, um 
Governo de uma ampla coalizão, porque um partido 
de Esquerda como o PT vencer as eleições num País 
como o Brasil, governar o País tendo no máximo 130 
Deputados e 18, 21 Senadores no campo da Centro-
Esquerda e da Esquerda é um grande desafio. Eu 
não vejo que o Governo tenha optado por qualquer 
caminho que não fosse democrático. O Deputado traz 
de novo a questão da Portugal Telecom à tona. Eu 
repito: eu não posso reconhecer um erro de algo que 
eu desconheço, não participei, certo?. Não posso. O 
Deputado Roberto Jefferson traz aqui, no Conselho 
de Ética, uma informação. O Deputado José Carlos 
Aleluia acrescenta outra informação. Isso precisa ser 
investigado, precisa ser apurado. Agora, eu, como Mi-
nistro-Chefe da Casa Civil, não participei de nenhuma 
reunião com a Portugal Telecom, de nenhum... Não 
tomei nenhuma decisão que encaminhasse qualquer 
negociação sobre qualquer fato, sobre qualquer objeto, 
certo? Eu falei que eu era Ministro-Chefe da Casa Ci-
vil. Eu não participei, certo? É preciso ouvir a Portugal 
Telecom, é preciso saber em nome de quem viajaram 
esses senhores, qual foi a participação que teve o PT 
nisso, e aí apurarmos, mas eu não... Eu respondi e 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02433 

continuo mantendo a minha resposta, certo? O Presi-
dente Lula, certo, é Presidente da República. A Casa 
Civil presta contas regularmente através de relatórios 
ao Presidente e aos órgãos, porque nós criamos uma 
sistemática de prestação de contas. E eu, realmente, 
o que eu faço na Casa Civil, no sentido de políticas 
públicas, no sentido das decisões administrativas é 
de conhecimento do Presidente. Não fosse assim, eu 
não podia ser Ministro e ele não seria Presidente. Não 
há... certo? Tirar daí ilações ou conclusões, aí cada um 
tira as ilações do que eu apresentei. Isso não significa 
que o Presidente possa responder por aquilo, se eu 
fiz algo, que é ilícito, que é ilegal. Não significa que 
ele vai responder por isso, porque o que eu disse 
não pode ser levado a essa conclusão. Quero dei-
xar isso claro para colocar no contexto, certo? Com 
relação ao PT, certo, é... O PT tomou suas decisões 
pelas suas instâncias, ou dirigentes do PT tomaram 
decisões, com ou sem anuência das suas instâncias, 
e o Governo não tem responsabilidade sobre isso e 
não participou. Eu estou dizendo isso e vou repetir 
sempre. E eu não participei. Não fui chamado para 
participar. Não fui consultado. Não tenho responsa-
bilidade sobre ela. Tenho responsabilidade política à 
medida que sou membro do Diretório Nacional, como 
todos têm, mas não no sentido de que eu fui consul-
tado para fazer empréstimos em nome das empresas 
do Marcos Valério, para depois, pelo Banco Rural, fa-
zer a distribuição desses recursos para pagar dívidas 
de campanha. Eu não posso aceitar que eu participei 
disso. Eu não participei. Se eu tivesse participado, eu 
teria dito desde o primeiro momento. Com relação a 
mexi... mexi.... a transformar o Brasil num grande Mé-
xico, PRI, não é fato, não é verdade, certo? O PT, cer-
to, é um dos partidos que tem no Brasil. Jamais, nós 
trabalhamos... Não propusemos nenhuma medida no 
Congresso, nenhuma medida ao País para diminuir a 
liberdade partidária, o pluralismo partidário. Nós não 
tomamos nenhuma medida para cercear o Ministério 
Público. Pelo contrário, fizemos uma reforma do Judi-
ciário. Não tomamos nenhuma medida para cercear 
a imprensa brasileira. Pelo contrário. Pelo contrário: 
todas as medidas que nós tomamos no Governo, do 
ponto de vista tributário, foram medidas para que a 
imprensa brasileira pudesse se desenvolver. É só ver 
as medidas que o Governo tomou. O Deputado pode 
fazer referência ao Conselho Federal de Jornalismo, 
certo? Ainda bem que a Casa tomou a decisão de ar-
quivar, certo? O Governo encaminhou um pedido da 
FENAJ. O Governo não tinha... não foi o Governo que 

criou o projeto. Não foi o Governo que elaborou. Como 
é atribuição do Executivo, a Casa não tem, certo, inicia-
tiva nessa matéria, o Governo enviou, mas o Governo 
soube reconhecer, certo, que estava equivocado e não 
trabalhou contra o arquivamento da Casa. Portanto, 
eu não vejo paralelo nenhum entre o México, o PRI, 
o PT e o Governo do Presidente Lula. A questão do 
COAF. Eu já disse: não tenho elementos para afirmar 
e não posso aceitar que o coordenador da COAF foi 
leniente ou participou de qualquer ocultação de ope-
rações que tinham que ser comunicadas aos órgãos 
competentes. Mas é preciso investigar isso, analisar e 
tomar medidas para impedir. Se há responsabilidades, 
os responsáveis precisam ser punidos com relação 
à questão da COAF. Com relação a Furnas, eu não 
a vejo como empresa que está colocada em risco, 
uma empresa que tem corrupção. Existem denúncias 
que precisam ser apuradas, mas a empresa, a dire-
ção da empresa, os programas da empresa, o corpo 
de funcionários da empresa não está em questão. O 
Deputado Roberto Jefferson fez uma denúncia que 
envolve um ex-diretor da empresa que está lá há 8 ou 
12 anos, Dimas Toledo – se não me engano, o nome. 
Isso precisa ser apurado, foi apurado na sindicância 
interna de Furnas, e a CPI vai apurar, e o Ministério 
Público vai apurar. Se tem inquérito policial, a Polícia 
Federal vai apurar, mas não vejo que no Governo do 
Presidente Lula, nas empresas elétricas ou nas em-
presas estatais exista um sistema de corrupção. Não 
é porque encontramos denúncias de corrupção, seja 
no IRB ou nos Correios, que vamos transformar isso 
como se houvesse um esquema de corrupção. Não 
há. Aliás, mesmo a Empresa de Correios, ela tem um 
sistema operacional administrativo, é uma empresa 
eficiente, que tem se desenvolvido, tem crescido e te-
mos que preservá-la. É preciso apurar o que aconteceu 
lá. E quanto a isso estou de acordo. Com relação, eu 
realmente não fiquei preocupado – posso até depois 
ser criticado pelo meu advogado, pelo lado criminal -, 
porque vim aqui fazer um depoimento político. Eu não 
sou réu. Muitos consideram que eu sou um réu, é um 
direito que existe na sociedade. E sou testemunha de 
uma acusação formal contra mim. Agora foi apresen-
tado aqui uma representação contra a minha pessoa 
como Deputado. Evidentemente que eu já disse, com 
humildade, que o Conselho de Ética, a CPI adote todas 
as medidas que são pertinentes dentro do Regimento 
Interno, dentro da legislação para investigar qualquer 
Deputado, inclusive eu. Não estou isento disso. Eu sou 
um homem público, como eu coloquei à disposição 
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meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Mas repito, 
não posso concordar com a quebra do meu sigilo 
bancário, fiscal e telefônico antes de eu ser ouvido, 
sendo que nem citado eu tinha sido na questão dos 
Correios. O Deputado Roberto Jefferson me citou nas 
questões todas que ele cita, mas dos Correios eu não 
tinha nem sido citado. Então, eu realmente não pro-
testei, mas evidentemente não pude aceitar, naquele 
momento. Eu abri o sigilo fiscal, bancário e telefônico, 
porque eu acho que é... Aliás, o patrimonial do Imposto 
de Renda já é público, porque está na Justiça Eleitoral, 
já há acesso a ele. Então, essas eram as considera-
ções que eu queria fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, estão inscritos ainda para falar, o 
Deputado Fernando de Fabinho, Gustavo Fruet, Moroni 
Torgan, Ann Pontes, Antonio Carlos Mendes Thame, 
Neyde Aparecida, Nelson Marquezelli, Paulo Pimenta, 
Cezar Schirmer, Zulaiê Cobra e José Carlos Araújo, 
além de diversos Líderes. Estou chamando 3 membros 
do Conselho. Depois de 3 membros do Conselho eu 
chamarei um Líder. Já estamos fazendo isso desde 
o começo.

Com a palavra o nobre Deputado Fernando de 
Fabinho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade ...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Sr. Presidente, quero um esclarecimento: V.Exa. está 
chamando agora os Deputados não membros ou os 
membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Agora ainda estamos nos membros.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Os membros, e depois os suplentes, não é ?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar ) 
– Exatamente. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Quero parabenizá-lo, Sr. Presidente, pela condução 
e Presidência deste Conselho, parabenizar também 
o nobre Relator, Deputado Jairo Carneiro, que, com 
muita competência e brilhantismo, desenvolve o seu 
trabalho neste Conselho, e parabenizar também pela 
condução, a postura do nobre Deputado José Dirceu, 
ex-Ministro da Casa Civil, que, com muita tranqüilida-

de e competência, responde à Nação brasileira, por 
meio de todos nós aqui, os questionamentos que es-
tão chegando a S.Exa.

Deputado José Dirceu, quero justificar. Primeiro, 
nossa convivência quase nunca existiu. Estamos agora 
como colegas trabalhando aqui, e estou tendo o privi-
légio e a oportunidade de poder conviver essa horas 
com V.Exa. Entendo por que, na verdade, o Partido 
dos Trabalhadores pôde chegar tão rapidamente ao 
poder, pela sua competência e pela competência do 
Presidente Lula. Talvez seja até pela idade. Em pouco 
tempo chegou ao poder e, talvez, tenha cometido al-
guns erros que tenha dado prejuízo, que está dando, 
hoje, a cúpula partidária. 

Mas, Sr. Ministro, eu vou fazer perguntas rápidas 
e, no final, o senhor vai concluir. O Marcos Valério afir-
mou que V.Exa. tinha solicitado a ele uma interferência 
junto ao Banco Rural para um empréstimo no valor de 
mais ou menos 200 mil reais para compra de um apar-
tamento, em São Paulo, para a sua ex-mulher. Esta é 
a minha indagação: se o senhor confirma isso.

Em depoimento prestado perante a CPMI, tan-
to o Marcos Valério como o Sílvio Pereira negaram, 
categoricamente, que tivessem um grande relaciona-
mento – e o Delúbio – com o Marcos Valério, e que 
os assuntos que tratavam com o Marcos Valério eram 
assuntos apenas na questão eleitoral, de levantamen-
to de recursos para a campanha, de empréstimo para 
a campanha. Na nota que foi colocada pela Sra. Ân-
gela, a sua ex-mulher, ela afirma que foi apresentada 
ao Sílvio Pereira pelo Marcos Valério. Foi o Marcos 
Valério quem a apresentou ao Sílvio Pereira. Aí, eu 
questiono – ao contrário, exatamente ao contrário -, 
aí, eu questiono: se houve uma interferência de V.Exa. 
nesta apresentação.

Pergunto a V.Exa. se o senhor conhece o Sr. Flá-
vio Guimarães, do BMG, e se chegou a falar com ele 
sobre emprego da sua ex-esposa; a sua ex-esposa 
pediu demissão do BMG logo depois da divulgação 
do PT com o banco, no mês passado. A demissão de 
sua esposa ocorreu a seu pedido? Esse é um ques-
tionamento.

É verdade que o Sr. Delúbio Soares chegou à cú-
pula do Partido em 95, quando da sua gestão? Como 
era o seu relacionamento com ele? Ele ia com freqü-
ência à Casa Civil? O senhor também foi responsável 
pela indicação para a Executiva do partido do Sr. Sílvio 
Pereira e do Sr. Marcelo Sereno?

Nas entrevistas concedidas pelo eminente Presi-
dente, o Exmo. Sr. Presidente da República, Luiz Inácio 
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Lula da Silva, pelo Marcos Valério e pelo Delúbio, ficou 
comprovado à Nação brasileira a existência do Caixa 2 
em todos os partidos, inclusive o PT. Aí, eu questiono: 
o Presidente Lula já foi Presidente do PT; V.Exa. tam-
bém já foi Presidente do PT. Nessa oportunidade que 
V.Exas. tiveram de comandar o PT já existia o Caixa 2? 
V.Exa. reuniu-se com a diretoria do Banco Rural antes 
da edição da Medida Provisória nº 130, que beneficiou 
o banco no que diz respeito ao desconto em folha de 
pagamento dos aposentados? 

Os banqueiros costumavam freqüentar a Casa 
Civil? Se freqüentavam, quais? 

Como eram feitas as divisões de cargos em es-
tatais entre os partidos da base aliada? As pessoas 
eram indicadas com prazo determinado? A escolha 
contava com a participação de V.Exa.? 

Aqui, Deputado José Dirceu, eu conheço, hoje, 
um amigo e advogado na Bahia que tem o seu pai 
como ex-Procurador da República, aposentado, e en-
trou agora, no Judiciário, pedindo exatamente a anu-
lação da reforma da Previdência, que está imputando 
aos aposentados essa nova contribuição. O senhor, 
na condição de advogado e Deputado, como vê essa 
situação? Até porque, no meu conhecimento, esta é a 
primeira ação. A partir daí, com a existência comprovada 
do mensalão – e aí já existem vários indícios que isso 
pode ser verdade -, entende-se que essas votações 
tiveram exatamente a compra do voto. Então, como 
ficariam, no caso, essas reformas? Como o senhor 
se sente, na condição de advogado e de Deputado, 
nessa questão? 

Esses são os meus questionamentos. Eu quero 
agradecer a oportunidade. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Muito  obri-
gado, Deputado. Em primeiro lugar, o Banco Rural já 
declarou, Deputado, por nota oficial, que não houve so-
licitação do Sr. Marcos Valério para que ele financiasse 
42 mil reais do apartamento da Sra. Ângela Saragosa. 
O BMG já informou também por nota que houve, sim, 
um pedido do Sr. Marcos Valério para que ela fosse 
trabalhar no BMG, mas que ela passou por um proces-
so de seleção. Não me consta que ela tenha pedido 
demissão – eu posso checar isso depois. Consta-me 
que ela continua trabalhando no BMG, até porque ela 
presta serviços lá regularmente. Eu não solicitei nem 
ao BMG, nem ao Rural, nem a ninguém que o fizesse. 
Não tive nenhuma participação, como, aliás, a nota da 
Sra. Ângela Saragosa, minha ex-esposa, deixa claro. 
Com relação ao crédito consignado, eu já falei sobre 
isso aqui. Não houve nenhum favorecimento ao BMG. 

A medida provisória foi aprovada pelo Congresso, ela 
foi solicitada pelo Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social. Ela não favorece um banco ou outro 
– todos os bancos podem concorrer, inclusive aumentou 
a concorrência quando se tirou a fidelidade. O BMG, 
pelo que eu fui estudar depois desses acontecimentos, 
já tinha conhecimento técnico, já tinha uma experiência 
em Minas Gerais, porque ele faz isso em Minas Gerais 
para os funcionários públicos – já fazia isso. Trata-se 
disso. Não houve nenhuma relação entre a Casa Ci-
vil e o BMG que envolvesse a questão do crédito em 
consignação porque é uma proposta que veio do INSS 
e do Ministério da Fazenda, e foi aprovada por esta 
Casa. E o projeto de lei, depois que consolidou, foi apro-
vado por unanimidade por esta Casa e pelo Senado. 
Da minha parte, eu nunca tratei esse assunto com o 
BMG e com o Banco Rural, já disse aqui as vezes em 
que eu me encontrei com os 2 bancos e as matérias 
que eu tratei, que são matérias de interesse público 
que não diziam respeito ao crédito em consignação. 
Com relação às indicações para a Comissão Execu-
tiva Nacional, o PT, como foi dito aqui, é um partido 
que tem correntes, tem tendências políticas, que re-
úne dirigentes, militantes, Deputados, Parlamentares 
em geral, Prefeitos e Governadores que escolhem os 
indicados para compor uma chapa e depois o Diretó-
rio escolhe uma Comissão Executiva Nacional. Essa 
idéia de que eu indicava pessoas para participar na 
Direção do partido não condiz com a prática e com a 
realidade do PT. Vamos lembrar que os dois – Delúbio 
Soares e Sílvio Pereira – têm uma história de 25 anos 
de militância no PT. Delúbio Soares já veio da Central 
Única dos Trabalhadores e era membro da Executiva 
Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Ele veio 
para ser suplente, depois foi primeiro-tesoureiro, depois 
tesoureiro, numa ascensão político-funcional normal. 
Ele exerceu a tesouraria do partido. Não me auto-
atribuo nem aceito que me atribuam que eu indiquei 
a dedo fulano ou sicrano para a Direção do PT. Eles 
todos têm história no PT, têm vida própria política, têm 
vida sindical própria, têm vida profissional própria e 
foram dirigentes eleitos do PT como os outros foram 
eleitos. Eles não têm nem mais nem menos legitimi-
dade que os outros dirigentes. Eu recebi muitos ban-
cos na Casa Civil, por ene razões, como o Citibank, 
o BRADESCO, o Santander, o Banco Rural, o BMG, 
associações de bancos, também, o Opportunity – pos-
so lembrar de outros bancos -, dentro das atribuições 
que a Casa Civil tem. Cada banco ia à Casa Civil com 
alguma questão que dizia respeito à Casa Civil, ou, às 
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vezes, eram visitas de cortesia, porque haviam visitado 
o Presidente, ou o Presidente do Banco Central, ou o 
Ministério da Fazenda. Muitos queriam me conhecer, 
muitos dirigentes de banco que não me conheciam 
queriam me conhecer, pelo papel que eu tive na his-
tória do PT, na eleição do Presidente, pelo meu pa-
pel no Governo. Não tratei jamais, quero repetir, com 
nenhum dirigente de banco, e eles são testemunhas 
disso, de nada que não fosse de interesse público. As 
empresas estatais sempre tiveram um distanciamento 
maior do Governo com relação às indicações, porque 
precisam passar pelo Conselho de Administração, e 
elas têm uma especificidade própria, que são empresas 
de alta complexidade, que os quadros têm que ter uma 
grande experiência técnico-profissional, uma grande 
capacidade técnico-profissional Sempre  houve muito 
cuidado com as indicações nas empresas estatais. O 
Governo sempre tomou muito cuidado e sempre pro-
curou preservar o funcionamento adequado dessas 
empresas estatais. Os critérios sempre foram muito 
rígidos. Não acredito que nós tenhamos tido problemas 
nas empresas estatais por causa das indicações, até 
porque as empresas estatais desenvolvem uma série 
de anticorpos, uma série de sistemas que não aceitam 
facilmente uma indicação que não seja adequada. Isso 
é público e notório. Ainda bem que é assim. 

Por fim, a reforma da Previdência e as leis vota-
das pelo Congresso, no caso de se comprovar que o 
mensalão era uma realidade, quem vai decidir isso é 
a Justiça, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal 
Federal. Se houver uma ação que procure anular as 
votações que aconteceram na Casa a partir de com-
provação de compra de voto, a Justiça vai ter que 
apurar. O que nós precisamos, primeiro, é chegar, no 
final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a um re-
latório que comprove que houve a compra de votos. 
Pelos elementos que nós temos disponíveis hoje, isso 
é um indício, não uma segurança, uma certeza, por-
que os recursos, em tese, eram recursos para pagar 
dívidas de campanha eleitoral, eram recursos para a 
campanha eleitoral. É preciso que a investigação che-
gue até o final.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, só para concluir. 

Na Presidência do partido...
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Ah! sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 

– O senhor ficou de concluir. Só para fechar.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Veja bem, 

eu sou responsável, como Presidente do PT, pelas 

contas partidárias. Essas todas, eu tenho certeza de 
que eram as contas reais do PT. As contas eleitorais 
são de responsabilidade dos comitês eleitorais, dos 
responsáveis pelos comitês eleitorais a nível munici-
pal, estadual e nacional e dos tesoureiros dos comitês 
eleitorais. Enquanto eu estive na Presidência do PT, 
não tenho notícias de que o PT, a nível nacional, o Co-
mitê Eleitoral tenha feito uso de recursos, até porque o 
PT sempre teve muito pouco recurso. E na campanha 
do Presidente do Presidente Lula de 2002, que nós 
tivemos recursos, saímos com uma dívida, se não me 
engano, de 600, 700 mil reais. As dívidas que o De-
lúbio faz referências, de 20 milhões, são dívidas das 
campanhas estaduais, como ele mesmo declarou no 
Ministério Público e declarou à CPI dos Correios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Gustavo Fruet.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Deputado José Dirceu, advoga-
dos, algumas preliminares e perguntas também bem 
objetivas, porque o debate político se instalou fora, um 
debate que tende a ter repercussões no processo elei-
toral, mas hoje o senhor vem numa situação híbrida, 
regimentalmente, na condição de testemunha, é fato, 
mas politicamente na condição de testemunha e inves-
tigado. E por que isso? O senhor mesmo destacou que 
o voto de mudança, às vezes, tem um lado de sanção. 
E quando se estabeleceu a vitória do PT, se imaginava 
uma postura diferente, uma postura nova, de adminis-
tração da coisa pública e no relacionamento principal-
mente com os partidos e no Congresso Nacional.

Portanto, uma preliminar, que é da maior impor-
tância, foi observada pelo Deputado Fantazzini, que 
o senhor já teceu considerações sobre ela, é de pen-
sar no futuro. Mas é importante também que não se 
fique e não se caia na tentação, até da chantagem, 
de se procurar expiar culpas de pecados com erros 
do passado; tentar legitimar erros do presente com 
práticas denunciadas e adotadas no passado. E talvez 
esteja aí a maior dimensão e contradição nessa linha 
de estratégia que o PT ou setores do PT adotam nes-
te momento. Está se procurando reduzir tudo a uma 
mera questão de caixa eleitoral, a uma mera questão 
de caixa dois, a uma mera questão de financiamento 
como se fosse uma prática usual em todos os partidos, 
tentando reduzir isso a um crime eleitoral. Fica claro 
também na sua manifestação – por favor, não estou 
aqui para fazer pegadinha ou usar de qualquer tipo de 
ironia nessa avaliação -, fica cada dia mais claro que 
se está tentando reduzir a uma não contabilização de 
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recursos emprestados por terceiros para o PT e de 
responsabilidade exclusiva do Delúbio Soares e do 
Marcos Valério. Não teria sentido esta crise no Brasil 
se tudo fosse da dimensão desse empréstimo. Em 2 
meses, foi a maior reforma ministerial do Governo Lula; 
em 2 meses, caiu toda a Executiva Nacional do PT; em 
2 meses, rompeu-se a base de apoio do Governo no 
Congresso Nacional. A denúncia não saiu da Oposi-
ção; ela saiu dentro do Governo; saiu da relação com 
o Presidente do PTB, Roberto Jefferson, pessoa de 
articulação e diálogo constante com o senhor, como 
Chefe da Casa Civil e articulador político do Presidente 
Lula, e diretamente com o Presidente Lula. Ela se deu 
ontem com a renúncia do Deputado Valdemar Costa 
Neto, Presidente Nacional do PL: diálogo constante e 
direto com o articulador político do Governo, Chefe da 
Casa Civil e com o Presidente da República.

Portanto, essa dimensão política é que nós que-
remos verificar se tem ou não fundamento. Por que..., 
se ao final tudo se reduzir a essa questão do financia-
mento eleitoral ou do empréstimo, isso justifica o tama-
nho da crise que o Brasil está passando, o tamanho 
da crise que vive o PT?

É uma contradição com a história do PT a atitude 
de alguns dirigentes, até de forma comprometedora. 
Será isso o que justifica a quase paralisia nas ações 
do Governo, inclusive no Congresso Nacional?

Então, faço essa preliminar porque..., e até para 
consignar e fazer algumas correções com relação à 
CPMI dos Correios. Tenho oportunidade de participar 
das duas investigações. A primeira delas, Deputado 
José Dirceu: houve uma resistência muito grande à 
quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal dos diri-
gentes do PT. O seu nome estava incluído junto com 
Silvio Pereira e com Delúbio Soares. Não houve, por 
falta de possibilidade de votação, a quebra dos sigilos 
bancários. O que houve, por iniciativa do Senador Sibá 
Machado, por ato voluntário do senhor e dos demais 
citados, foi abertura e transferência dos sigilos bancá-
rios, fiscais e telefônicos para a CPI.

Não se trata de devassa na vida pessoal de nin-
guém, mas foi aí que se verificou a relação principal-
mente do Sr. Silvio Pereira com uma empresa que, 
coincidentemente, passa a ter um grande contrato 
com o Governo. Esta é a marca. Não é o valor, é a 
dimensão. Mas qual dimensão? Da mentira. Essa é a 
contradição de Silvio Pereira. Ele negou. Como negou 
o empréstimo..., como negou o empréstimo o Delúbio, 
como negou o empréstimo o Deputado José Genoino. 
Não se trata de uma mera questão eleitoral. Trata-se 

da construção ou da perda da credibilidade por que 
o PT lutou tantos anos e ganhou para fazer diferente 
no Governo.

O segundo ponto é que a base do Governo in-
siste, ou melhor, rejeita a possibilidade da sua convo-
cação para esclarecimentos na CPI dos Correios não 
como investigado, mas por ser o articulador político 
do Governo. Vamos dar também a dimensão impor-
tante ao seu papel no período em que V.Exa. ficou 
na condição de Chefe da Casa Civil. Não se trata de 
investigar mais se isso tudo se reduz a esses cinco 
empréstimos feitos pelo Marcos Valério a pedido do 
Delúbio Soares. Eu posso lhe adiantar, pelos primeiros 
cruzamentos de dados, que os valores são maiores 
do que os empréstimos. São mais pessoas que rece-
beram na mesma forma de operação, com saque na 
boca do caixa, através das agências do Banco Rural. 
E nós estamos já verificando, cruzando as informações 
da Receita Federal com o pagamento das declarações 
do Imposto de Renda Retido na Fonte e com a movi-
mentação bancária das empresas do Marcos Valério, 
que há uma desproporção muito grande. É o tempo 
que vai dizer – 15, 30 dias – da fundamentação dessa 
linha de investigação.

Mas a questão maior é que também nos Cor-
reios há outras formas de financiamento, quer seja de 
campanhas, quer seja de partidos aliados, quer seja 
de Parlamentares do Congresso Nacional. Isso que 
é fundamental na investigação do Deputado Roberto 
Jefferson. Onde está a imunidade dele? Ele fez a con-
fissão. Ele assumiu uma prática, a prática de que ele 
ou o PTB indicava as pessoas no Governo Lula para, 
em contrapartida, terem o financiamento, terem algu-
ma retribuição de forma financeira.

Se ao final o Deputado Roberto Jefferson não 
comprovar nenhuma de suas denúncias, dificilmente 
ele escapará da cassação. Mas se ao final algumas 
das suas denúncias se confirmarem, como algumas 
estão se confirmando, nós vamos ter que enfrentar 
essa contradição. E quem serão aqueles responsabi-
lizados pelas denúncias, que vão se confirmando, do 
Deputado Roberto Jefferson?

Terceiro registro. Quando se fala do Roberto Mar-
ques, não se discute a autenticidade do documento. O 
documento em que consta o nome de Roberto Marques 
segue a lógica de todos os documentos emitidos pela 
(falha na gravação) do Banco Rural em Belo Horizonte 
para Brasília. O que a CPI está investigando é quem 
é esse Roberto Marques, porque não consta o RG, 
apesar da declaração do Deputado Abicalil. E há tam-
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bém uma série de registros de uma pessoa de nome 
Marques recebendo recursos através dessa operação. 
Portanto, não há contestação com relação à autentici-
dade do documento, mas não se pode afirmar ainda 
quem é esse Roberto Marques.

O quarto ponto é que há sinal, sim, de participação 
da ABIN. Não é aceitável que por causa de uma ope-
ração do Maurício Marinho, cinco pessoas, utilizando 
uma maleta que é muito cara, participassem de pelo 
menos três conversas com gravações com três pes-
soas que, em algum momento trabalharam ou presta-
ram serviços à ABIN, pudessem denunciar a prática 
de corrupção do Sr. Maurício Marinho.

E um detalhe importante. Nós pedimos informação 
de que a ABIN teria quinze relatórios com denúncias 
dos Correios. Se  existiam esses quinze relatórios, por 
que isso não chegou às mãos do Presidente da Repú-
blica ou por que não se tomou uma atitude?

E até uma avaliação, Deputado José Dirceu, para 
abstrair dessa investigação. Ao final da CPI, uma contri-
buição que podemos dar ao Brasil é tornar mais eficiente 
o sistema de fiscalização. Quando falo em eficiência, 
não má-fé, eficiência do COAF, Banco Central, Tribunal 
de Contas da União, Controladoria da União e outros 
órgãos do Governo, particularmente a ABIN.

E a quinta correção, também não procede a afir-
mação de que não há sinal de irregularidade na Dire-
toria de Tecnologia. O Tribunal de Contas da União, a 
pedido da CPI, instalou auditoria em 35 dos 600 con-
tratos dos Correios. Em 30 dias, deve apresentar re-
latórios parciais. O primeiro relatório parcial é na área 
de tecnologia. Um contrato de 6 milhões e 700 mil re-
ais na área de informática e o Tribunal recomenda a 
suspensão do contrato por irregularidades cometidas 
pela diretoria.

E o sexto registro, antes dos questionamentos. 
Aqui faço com muita tranqüilidade, porque, no Governo 
anterior, assinei todas as CPIs, mas no Governo anterior 
foram instaladas e concluídas 32. Neste Governo, até 
agora, dez CPIs. E, entre as CPIs do Governo anterior, 
estava a CPI do PROER, presidi, com a participação 
de Parlamentares do PT. 

Houve uma série de conclusões e de soluções 
de encaminhamento. E fico feliz que o Banco Central 
resiste à negociação dos títulos do Banco Econômi-
co. E há uma denúncia muito séria de que o Delúbio 
e o Marcos Valério teriam defendido os interesses do 
Banco Rural e do Banco BMG para a aquisição ou do 
Banco Mercantil de Pernambuco ou dos títulos do Ban-
co Econômico vinculados à nota do Tesouro Nacional. 

É uma postura firme do Banco Central e um resultado 
inclusive da CPI do PROER.

De forma objetiva, a primeira pergunta, comple-
tando o Deputado Aleluia, é que recebi e foi acessado 
na Internet que o Presidente da República, em 19 de 
outubro de 2004, recebeu o Presidente Executivo da 
Portugal Telecom, que é o Sr. Miguel Antônio Igrejas 
Horta e Costa, e o que chama a atenção nesse Blog 
do Noblat é que o Marcos Valério e o Delúbio Soares 
estiveram com o Ministro de Estado de Portugal a pe-
dido do Presidente da Portugal Telecom, conforme, 
segundo o Blog do Noblat, foi divulgado em um jornal 
de Portugal.

Quando o Presidente recebia essas pessoas, o 
senhor, como Chefe da Casa Civil, participava, tinha 
conhecimento? Quem fazia o registro dessas visitas e 
a anotação dos encaminhamentos dessas reuniões?

A segunda questão é com relação ao financia-
mento. V.Exa. afirma que não participou das decisões 
do PT – não vamos insistir nessa tese – e, de forma 
objetiva, ontem, o Deputado Valdemar Costa Neto re-
nunciou, alegando que foi um equívoco não ter assu-
mido a questão do pagamento das dívidas do PT com 
o PL em relação às eleições de 2002. 

O senhor era coordenador da campanha do Pre-
sidente Lula; o senhor conversou com os Presidentes 
dos partidos; o senhor conversou com os partidos que 
fizeram base da coligação, inclusive do PL; o senhor 
tratou de valores com o Valdemar Costa Neto, nas 
eleições de 2002, como coordenador de campanha? 
Qual era a efetiva dívida que o PT tinha com o PL em 
razão das eleições de 2002? 

E insisto, porque, nos extratos de saque, através 
de uma offshore uruguaia – e chamo a atenção, que 
esse recurso seja repassado para o Valdemar Costa 
Neto e para o PL, para pagar dívida de 2002, surge uma 
offshore do Uruguai, a Garanhuns -, tenha repassado 
mais de 10 milhões de reais. Qual é a dívida que o PT 
tinha com o PL com relação às eleições de 2002?

Da mesma forma, o Delúbio afirmou, ou melhor, 
o Marcos Valério, que esses empréstimos que ele fez 
a pedido do Delúbio foram feitos porque ele falava e 
dava a entender que tinha o seu conhecimento como 
pessoa de força no Governo, porque se não, como en-
tender que uma empresa fizesse seis empréstimos no 
setor privado nacional, no valor de 55 milhões de reais, 
para entregar ao PT, para pagar dívidas de campanha, 
sejam elas de 2002, de 2003 ou 2004 sem ter nenhu-
ma contrapartida? Qual a boa vontade do Sr. Marcos 
Valério em adotar essa posição com relação ao PT?
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Isso é importante, Deputado José Dirceu, e é 
sempre complicado, é muito ruim entrar na questão 
pessoal. Não se deve. Nós temos que ter a dimensão 
e a responsabilidade do debate político, mas há uma 
enorme coincidência do BMG e do Banco Rural com 
o PT e com as pessoas ligadas ao Governo, quer  seja 
no crédito consignado, com prefeituras que assina-
ram esse compromisso, por exemplo, a Sra. Mônica 
Valente, Secretária de Gestão Pública de São Paulo, 
assinou um convênio com o BMG para o crédito na 
folha de pagamento. Coincidência, pode ter sido feito 
com outros bancos. Da mesma forma, coincidência na 
operação com a sua segunda esposa, coincidência se 
fosse um fato isolado, não teria repercussão alguma. 
Da mesma forma, com relação, só para concluir, Pre-
sidente, agradeço a tolerância, da mesma forma, com 
relação ao fato de esses bancos terem um aumento 
significativo de investimentos dos fundos de pensão e 
da mesma forma pelo fato de o Sr. Marcos Valério ter 
defendido interesses desses bancos junto ao Governo 
Federal e, em contrapartida, se for mera coincidência, 
ter um aumento significativo dos contratos na área de 
publicidade do Governo. Até pergunto: de quem era a 
responsabilidade da área de publicidade? O Ministro 
Gushiken acompanhava todos os contratos do Gover-
no? Lembrando o que disse o Diretor de Marketing do 
Banco do Brasil, Sr. Henrique Pizzolatto, que todos 
os contratos acima de 50 mil tinham que ter a consi-
deração do Ministro Gushiken, e o ex-Presidente dos 
Correios, o Dr. Dipp, também afirmou que os contratos 
dos Correios, na área de marketing, tinham que ter a 
consulta do Ministro Gushiken. Da mesma forma, o 
Governo tem algum papel, alguma responsabilidade 
com relação aos fundos de pensão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, assim não é possível. São muitas per-
guntas.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Pois é, 
Presidente, mais essa tolerância para terminar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Termine, por favor.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Em 
respeito à forma como V.Exa. estabeleceu o debate 
hoje.

O SR. DEPUTADO DARCISIO PERONDI – (Inau-
dível. Fora do microfone.)

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Pois é. 
Eu peço desculpas, Deputado José Dirceu, até para 
consignar, porque isso tudo, quando perguntei para 
o Delúbio, ele negou; quando eu perguntei para o 

Marcos Valério, ele negou; quando eu perguntei para 
o Silvio Pereira, ele negou. Nós soubemos dessa re-
lação através do Jornal Nacional. Então, a dimensão 
que eu quero dar é isso, é da credibilidade. Eu não 
estou discutindo se há crime eleitoral, se há caixa 2 e 
se ocorreu em outras eleições. Só tem sentido essa 
investigação se houver financiamento com recurso pú-
blico. E coloquei politicamente com todo o respeito a 
V.Exa., quando falei na condição de investigado, não 
no Conselho de Ética ou não regimentalmente nessa 
condição, é pela importância de V.Exa. no Governo. 
Se ao final alguma dessas denúncias se comprovar, o 
Deputado Roberto Jefferson provavelmente não será 
cassado por isso, talvez por outras questões. Ao con-
trário, se não se confirmar, e a linha de investigação 
tem sido essa, nada se esclarece. 

Então, seriam essas as considerações. Por fim, 
só para consignar, se V.Exa. tem alguma relação ou 
recebeu na Casa Civil o Sr. Rui Guerra, representan-
do o BMG. 

São essas as considerações, Sr. Presidente. 
Agradeço.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Bem, Sr. 
Presidente, eu vou procurar responder às questões 
que o Deputado Gustavo Fruet colocou. Em primeiro 
lugar, é evidente que eu tenho consciência da gravi-
dade da crise política que se instalou no País, mas não 
vejo que ela seja uma crise que tenha criado a situa-
ção que o Deputado traça. Pode ser uma vontade do 
Deputado que o Governo não tenha a maioria na Câ-
mara e no Senado. Acho que isso não é uma coisa 
que está dada. O Governo fez uma reforma porque já 
estava para ser feita, e a reforma o Deputado sabe 
qual era o objetivo dela, porque é Deputado, era con-
solidar a aliança com o PMDB, questão que eu inclu-
sive sempre defendi dentro do Governo. Desde 2003, 
tanto no Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso como no Governo do Presidente Lula, o PMDB 
é uma peça estratégica. Governo não governa sem 
maioria na Câmara e no Senado. Não houve uma subs-
tituição da Comissão Executiva Nacional. É evidente 
que os cargos eram importantes, Presidente, mas não 
houve uma solução...não há descontinuidade, porque 
o Ricardo Berzoini, o José Pimentel, que todos conhe-
cemos, com o Ricardo Berzoini, Tarso Genro, como 
Presidente, e Humberto Costa nas redes de comuni-
cações têm condições de dar continuidade à vida po-
lítica e administrativa do PT. Já disse, e não vou repe-
tir, que considero evidentemente que o PT vai ter que 
fazer uma reavaliação e fazer várias mudanças, mas 
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não considero que o País esteja em crise e nem que 
haja uma crise político-institucional. Temos uma situ-
ação grave, precisamos fazer todas as investigações, 
punir os culpados, adotar as medidas para superar 
isso, mas temos que separar que o País... A Câmara 
precisa continuar votando, tem projetos importantes, 
o Senado também, o Governo, governando, porque o 
País está crescendo, está criando empregos e há uma 
série de iniciativas que o Governo está tomando, o 
Governo não está paralisado, o Governo está toman-
do uma série de iniciativas de ação governamental e 
cada dia vai tomar mais porque , depois da mudança 
do centro do Governo e de alguns Ministérios, a ten-
dência é o Governo ganhar mais eficiência. Não há 
nenhum problema em quebrar meu sigilo bancário, 
fiscal e telefônico. O que não pode é, eu não sendo 
ouvido, quebrar meu sigilo bancário, fiscal e telefônico! 
Se o Deputado considera isso natural, eu fico estarre-
cido! Eu considero isso uma violência! Eu nem fui ou-
vido. Não há nenhuma denúncia que me envolva. Eu 
não estou na CPI dos Correios, não tenho relação com 
as questões do Correio. Porque o Deputado Roberto 
Jefferson faz uma denúncia e diz que eu sou o chefe 
do “mensalão”, que eu comando o maior esquema de 
corrupção no País, a CPI quebra meu sigilo fiscal, ban-
cário e telefônico, eu não concordo. Posso estar até 
errado, mas não concordo. É nesse sentido. Há, sim, 
uma devassa na vida pessoal. O Deputado sabe que 
as minhas declarações de Imposto de Renda estão 
nas redações de todos os jornais? Que eles me tele-
fonam todos os dias para me perguntar o que é BB Fix 
Preferencial, por que eu tinha tantos mil reais no BB 
Fix Preferencial, de onde eu consegui poupança? E 
eu tenho de explicar para os jornalistas de onde con-
segui? Mais: que apareceu, enviado pela CPI, segun-
do os jornais, uma relação de empresas que deposi-
taram recursos na minha conta com CNPJ, tudo, e, 
depois, descobrem que aqueles depósitos são meus 
proventos, que as CNPJ’s são falsas na maioria dos 
casos e que as empresas são quaisquer empresas 
que se pegue aleatoriamente? Que um jornal tinha 
acesso a quatro depósitos na minha conta de 150 mil 
reais, 66, 21, falsos? Então, se isso não é devassa na 
minha vida pessoal, o que é devassa na vida pessoal? 
Eu comecei meu depoimento aqui dizendo que estou 
à disposição da CPI dos Correios e da CPMI da Com-
pra de Votos e do Mensalão. Agora, evidentemente 
que do ponto de vista político eu tenho o direito, a 
Oposição tem o direito e o Governo, a base do Gover-
no, os partidos da Situação têm o direito de marcar as 

convocações quando considerarem mais adequadas 
do ponto de vista político ou da defesa. Isso faz parte 
das regras da democracia! Eu me disponho a ir à CPI 
dos Correios e à CPI, para repetir o depoimento que 
estou fazendo aqui, mas me disponho. Se o Deputado 
está afirmando que os saques são maiores que os 
cruzamentos, que os valores são maiores que... é uma 
questão que a CPI tem de chegar à conclusão. Até 
agora, pelo que eu tenho conhecimento como Depu-
tado e como cidadão, são empréstimos que foram fei-
tos pelas empresas do Marcos Valério junto a dois 
bancos e repassados ao PT e redistribuídos, como já 
é público e notório. Se o Deputado tem outras infor-
mações, eu não as tenho. Na Empresa de Correios e 
Telégrafos, na Diretoria de Informática e Tecnologia, o 
Tribunal de Contas... Para o Relator, foi o Tribunal de 
Contas, é um processo, mas tem corrupção dirigida 
pelo Governo, pelo PT ou são irregularidades que exis-
tem na administração pública? Está envolvido o Dire-
tor de Tecnologia? Não é por que tem irregularidade 
que o Diretor de Tecnologia está... Pelo depoimento 
dele a que assisti, eu não vejo aquilo que está dizendo 
a Diretoria de Tecnologia e Informática. Eu assisti ao 
depoimento. Eu sou testemunha. Eu não sou investi-
gado, Deputado Gustavo Fruet. Politicamente, o senhor 
pode ter uma valoração, como outros podem ter aqui, 
de que sou investigado politicamente, mas eu não me 
considero, certo? Há uma representação, que foi apre-
sentada e que, depois, vou tomar conhecimento do 
teor quando ela for processada, e vou me defender. 
Aliás, veja bem. Estou aqui como testemunha e vou 
ter de voltar, se for aceito, como representado. O que 
é um contra-senso, porque vou responder às mesmas 
questões. Sobre a ABIN, o senhor tem uma tese, o 
senhor deve ter elementos. Eu, por tudo o que vi e li 
da CPI, dos depoimentos, não há consistência técnica 
de provas, de indícios, de que a ABIN tenha montado 
uma operação para levar essas gravações e para atin-
gir o PTB! Não consigo ver isso. Não é crível, não é 
verossímil isso! Se o senhor tem elementos e dados, 
se  a CPI tem, precisa apresentar para o País. Eu não 
tenho, quero repetir aqui, nenhuma missão com a ABIN 
– quero repetir à exaustão isso -, nem funcional, nem 
hierárquica, nem recebo relatórios da ABIN. Não é 
atribuição da Casa Civil. Só tenho participação, quero 
repetir, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, e quando existem gabinetes de crise. Como 
em todo governo, quando existe gabinete de crise, a 
Casa Civil participa. A questão das CPIs do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, o País conhece. O senhor 
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pode ter uma opinião, uma valoração, mas o País já 
julgou isso, inclusive. Acredito que... Essa questão da 
Portugal Telecom, a empresa está... acabou de distri-
buir notas agora negando, de maneira peremptória, de 
maneira firme, essas relações. Eu já disse aqui que se 
trata de investigar, de pesquisar. As notícias estão aqui 
e precisam ser investigadas. Quero repetir: eu não tive 
nenhuma participação e o Presidente da República, 
eu tenho certeza absoluta disto também, que não tem 
nenhuma participação. Se aconteceu algo, é preciso 
esclarecer o quê, quem são os responsáveis, em nome 
de quem falavam. A empresa está negando, quero 
deixar claro aqui. Sobre o Sr. Roberto Marques, Depu-
tado Gustavo Fruet, é o mesmo cheque, é o mesmo 
valor que foi sacado por outra pessoa. Eu não sei como 
é que pode ter isso e vai se investigar... Não há assi-
natura dele, não há o saque, não é o RG dele. Eu não 
vejo credibilidade nisso nenhuma. Aliás, o Deputado 
Carlos Abicalil fez uma nota que é irrefutável. E, pelo 
que a imprensa está divulgando, a Secretária Simone 
Vasconcelos, da empresa, negou isso quando depôs. 
Ela já negou. Um jornal fez manchete dizendo que a 
empresa e ela estavam confirmando, e ela nega no 
depoimento hoje. Então, eu não posso aceitar isso. E 
eu, às vezes, protesto, porque é do meu estilo. Dizem 
que sou arrogante. Pode ser, porque tenho esse modo 
de, muitas vezes, exigir e cobrar, e o modo que tenho, 
pessoal, de me empenhar com paixão, de me dedicar 
às questões, de me concentrar nas questões e odiar 
a incompetência. Pode ser que eu passe essa idéia de 
arrogante. Por fim, eu não sei se eu respondi a todas 
as questões, porque foram... Eu já... Várias das ques-
tões que o Deputado levantou eu já respondi: sobre a 
relação do BMG com o Banco Rural; sobre a questão 
do emprego e do empréstimo da minha ex-esposa Ân-
gela Saragosa, eu já respondi aqui na Comissão. Com 
relação ao PT e ao PL, foi feito um acordo político-
eleitoral entre o PT e o PL, tinha o Vice-Presidente: 
que a coalizão iria ficar responsável pelas despesas 
das campanhas comuns do PT e do PL. Isso foi feito, 
porque era o Vice-Presidente, era uma coalizão do PT 
com o PL, tinha um comitê único, a arrecadação era 
única para o comitê, foi feito esse acordo. Se depois 
ficaram dívidas e o Sr. Delúbio Soares pagou essas 
dívidas com essa sistemática que foi criada, ele vai ter 
que responder por isso. Durante a constituição da co-
alizão, da aliança, que houve compromissos de apoio 
político-eleitoral para as candidaturas mútuas nos Es-
tados, houve. Isso é natural, é legítimo, porque o co-

mitê é comum, é uma coalizão, e tem o Vice-Presiden-
te da República.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, o senhor poderia, por favor, elencar a relação 
das pessoas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. não estava aqui e eu acabei de elencar, mas 
a próxima a falar é a Deputada Ann Pontes. Em segui-
da, o Deputado Moroni Torgan.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presiden-
te, posso dar conhecimento de uma nota importante 
sobre a questão da Portugal Telecom?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, com a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – É uma nota 
da Presidência da República: “Qualquer brasileiro ou 
brasileira tem acesso à agenda do Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, uma vez que ela se encontra dispo-
nível na Internet. O Presidente da República recebeu 
a Portugal Telecom em 21 de janeiro de 2003 e 19 de 
outubro de 2004. As audiências foram solicitadas por 
aquela empresa para comunicar seus novos investimen-
tos no Brasil. Nas duas audiências, estavam presentes 
os Ministros da Comunicação, respectivamente, Miro 
Teixeira e Eunício Oliveira – quer dizer, numa e em ou-
tra -, sendo que, na segunda, também se encontrava 
o Ministro Luiz Fernando Furlan. Em nenhum momen-
to, foi tratado qualquer assunto que não se referisse 
aos empreendimentos da companhia portuguesa no 
País”. E , só respondendo ao Deputado, é evidente que 
existe um sistema de controle – não na Casa Civil, na 
Presidência da República – sobre as audiências e os 
assuntos que são tratados na audiência. Na Casa Ci-
vil, há o próprio da Casa Civil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra a Deputada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigada, 
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. 
Deputados, Deputado José Dirceu, encaminho a V.Exa. 
5 questionamentos. Como bem colocou o Deputado 
Orlando Fantazzini, cabe a nós, aos integrantes deste 
Conselho, o ônus de decidir se o Deputado Roberto 
Jefferson quebrou ou não o decoro parlamentar. Em 
função dessa busca da verdade, desse convencimento 
de cada integrante deste Conselho, é que encaminho 
a V.Exa. os 5 questionamentos.

De modo geral, V.Exa. rechaça, repele as afirma-
ções feitas pelo Deputado Roberto Jefferson a este 
Conselho. No entanto, V.Exa. confirma ter pedido ao 
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Deputado Roberto Jefferson que retirasse a assinatura 
para a instalação da CPMI dos Correios. 

Ainda em depoimento ao Conselho de Ética, o 
Deputado Roberto Jefferson afirmou que, durante esse 
encontro de V.Exa. e do ex-Ministro Aldo Rebelo, na 
residência dele, tomou conhecimento de um boletim 
com o depoimento do Sr. Marinho na Polícia Federal, 
quando nega conhecer o Deputado Roberto Jefferson 
e que não teria pego os 3 mil para o PTB. O Deputado 
Roberto afirmou a este Conselho, abre aspas, “e disse 
a ele – teria dito a V.Exa. -: você tem como me ajudar 
na Veja?”, ele disse. “Não, a Veja é tucana”. “Você tem 
como ajudar no O Globo? , ele disse. “Esse eu tenho 
por cima, esse eu seguro”. “E não segurou, porque o 
enfraquecimento do PTB recrudesceu a ação da Po-
lícia Federal contra o Partido Trabalhista Brasileiro, 
contra mim”. Fecha aspas. V.Exa. confirma que houve 
essa conversa, esse diálogo com o Deputado Rober-
to Jefferson?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não nos ter-
mos que ele está colocando. Ele colocou essa situação 
na imprensa. Eu disse a ele que o Governo não tinha 
como controlar ou exigir da imprensa essa ou aquela 
postura. Isso eu disse a ele, não nos termos que está 
colocando. Disse a ele realmente que a revista Veja 
vinha num procedimento –– só ver todas as edições 
–– de oposição ao Governo, inclusive, à minha pessoa. 
Não fiz nenhuma referência que tivesse qualquer tipo 
de ascensão, o seria ridículo, às organizações Globo, 
em primeiro lugar. Segundo, não sei se o depoimento 
era na Polícia Federal ou no Ministério Público, do Sr. 
Marinho, mas sei que o depoimento já era público, e do 
Lídio Duarte também. Com relação à Polícia Federal, o 
Deputado Roberto Jefferson atribui à Casa Civil ou a 
mim a possibilidade de influenciar na Polícia Federal, 
de eu ser informado do que a Polícia Federal faz. Isso 
não existe. Tenho dito isso à exaustão ao País. Nun-
ca tive nenhuma ascensão funcional, hierárquica ou 
administrativa junto à Polícia Federal. Acho, inclusive, 
uma ofensa à Polícia Federal, ao Delegado Geral da 
Polícia Federal, aos integrantes da Polícia Federal de 
que o Governo ou um Ministro a esteja manipulando, 
dirigindo a Polícia Federal para essa ou para aquela 
investigação. Ela tem um planejamento, que é reser-
vado. O Ministro deve tomar conhecimento, e as ações 
são feitas a partir de investigações de um plano, que 
toda a Polícia no mundo tem, para combater aqueles 
crimes que são atribuídos a ela pela Constituição; que 
conhecemos quais são da Polícia Federal. Isso revela 
– é importante essa declaração do Deputado Roberto 

Jefferson – porque ele se voltou desta forma contra a 
minha pessoa e contra o Governo, porque, no fundo, 
parece que ele queria que a Polícia Federal não inves-
tigasse os Correios. Ele queria que a Polícia Federal 
não investigasse as outras denúncias que existiam no 
IRB ou que não fizesse buscas e apreensões; que a 
Polícia Federal ou o Ministério Público não fizessem 
sua função, sua ação. O Governo não pode fazê-lo. O 
Governo não pode determinar que os órgãos policiais, 
muito menos que o Ministério Público, detenham uma 
investigação.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então, 
V.Exa. confirma que tentaria – eu não consegui enten-
der, Deputado – um contato com a imprensa...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, pelo 
contrário. Disse a ele que não tínhamos, que o Gover-
no não tem nenhum controle, nenhuma ascensão so-
bre os meios de comunicação. Se o Governo, se você 
olhar a ação dos meios de comunicação, sem entrar 
no mérito – não estou fazendo julgamento -, com re-
lação ao Governo, você vai ver que o Governo seria 
o último que poderia ir às Organizações Globo ou à 
Veja, porque eles têm conselhos editoriais, têm auto-
nomia, têm independência e são críticos do Governo 
e têm tido uma postura com relação ao Governo, que 
é própria da imprensa, uma postura de independência. 
Como é que eu ia me arvorar no papel de fazer inter-
mediações ou fazer qualquer tipo de mediação junto 
a órgãos de imprensa para ter... Por que o Deputado 
Roberto Jefferson estava preocupado com isso, se ele 
não temia nada?

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Então, 
houve o pedido do Deputado Roberto Jefferson e, na 
mesma oportunidade, houve a negativa.

Segundo questionamento: o Deputado Roberto 
Jefferson informou a este Conselho que teria tratado 
sobre mensalão com 5 Ministros. Inclusive ele ratifica 
na tarde de hoje: Walfrido Guia, V.Exa., Miro Teixeira, 
Ciro Gomes e Aldo Rebelo. E hoje V.Exa. nega peremp-
toriamente ter tratado dessa questão com o Deputado 
Jefferson. Apenas para registro no Conselho: quando 
V.Exa. tomou conhecimento da existência do mensalão 
na Câmara dos Deputados?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A partir 
das matérias do Jornal do Brasil, quando o Deputado 
Miro Teixeira e o Deputado Roberto Jefferson trata-
ram dessa questão e que houve uma investigação da 
Corregedoria.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Deputado, 
que motivos teria o Sr. Marcos Valério para afirmar que 
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V.Exa. tinha conhecimento dos empréstimos feitos ao 
PT por intermédio das agências DNA e SMP&B?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Ele afir-
mou que o Delúbio Soares teria afirmado a ele que 
eu tinha conhecimento e seria garantidor, coisa que o 
Delúbio Soares nega. As razões eu não sei quais são. 
Principalmente quero retomar o que já falei. Se ele fez 
isso no passado, tomou empréstimos junto a bancos 
através das empresas dele para repassar para outros 
partidos – e quero dizer que, quando eu falo dessa 
questão, não estou querendo atenuar nem diminuir a 
gravidade dos fatos que estão acontecendo; não es-
tou querendo isso; estou dizendo. Por quê? Ele tinha 
avalista, ele tinha garantidor naquele momento? Era o 
Governador, o candidato “a” ou “b” que garantia? Era 
o Presidente da República, o Presidente do partido, 
ou a OAB que garantia? Ou era ele mesmo que era 
o garantidor, porque tomou esses empréstimos junto 
aos bancos há 7 anos? Por que teria agora eu que ser 
o garantidor desses empréstimos?

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Deputado, 
quarto questionamento. Por gentileza, corrija-me se 
entendi errado. Ao longo do depoimento de V.Exa. fi-
cou colocado que não teria sido bem a forma, como foi 
colocado pela Secretária Fernanda, que a secretária 
do Delúbio ligava para ele, para que V.Exa. entrasse 
em contato com ele. E V.Exa. rechaça que não tratou, 
não era dessa forma que mantinha contato com o Sr. 
Marcos Valério. Então, eu gostaria de saber que assun-
tos V.Exa. tratou com o Sr. Marcos Valério, se chegou 
a tratar de algum assunto com ele diretamente?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Com ne-
nhum. O Sr. Marcos Valério me visitou, acompanhando 
o Banco Rural. Portanto, o assunto era com o Banco 
Rural, não era com ele. Ele mesmo já disse, em en-
trevistas, que, praticamente, não me conhecia, não ti-
nha relação comigo. Usou uma expressão que eu era 
professor de Deus, distante, afastado. Encontrei-o em 
atividade social uma ou duas vezes, não me lembro. 
E sobre telefonemas, eu não me lembro de nunca ter 
ligado para o Sr. Marcos Valério e ele para mim. Pode 
ter acontecido, porque eu recebia centenas de telefo-
nemas em 2 dias. Milhares de pessoas se comunica-
ram comigo na Casa Civil. Não vou dizer que não. Mas 
os sigilos telefônicos dele e meu vão comprovar isso. 
Coisa que ele já falou também, na imprensa, inclusive: 
que o sigilo vai comprovar que ele não tinha contato 
comigo. Que eu usava um sistema para falar com ele 
através da secretária de Delúbio Soares, isso eu sei 
que eu não fazia, porque eu não faço isso para falar 

com ninguém. Por que eu não falaria com Marcos Va-
lério? Eu não tinha razão nenhuma de não falar com 
ele naquele momento. Se ele me telefonasse se iden-
tificando quem era, eu ia analisar se eu tinha tempo, 
condições de atender ou não, mas eu o atenderia, daria 
retorno, como se um outro publicitário, outra empresa 
me ligasse, dentro das minhas prioridades. Geralmen-
te demoro uma semana, duas, porque o Governo tem 
prioridades e tem que andar.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Deputado, 
último questionamento.

V .Exa. questionou o documento que autoriza o 
Sr. Roberto Marques – até então, pelas palavras do 
Deputado Fruet, não sabe especificamente quem se-
ria esse senhor Roberto Marques – a retirar, a sacar 
50 mil reais junto a uma agência do Banco Rural, em 
São Paulo? V.Exa. tomou conhecimento, viu esse do-
cumento, isto é, nele consta a assinatura da pessoa 
que autoriza que o saque seja feito pelo Sr. Roberto 
Marques, a data da emissão do documento, é utilizado 
algum papel timbrado nesse documento?

Era esse o meu último questionamento, Sr. Pre-
sidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deputada 
Ann Pontes, o que eu tenho é a nota do Deputado Car-
los Abicalil, que diz claramente o seguinte:

“1) a revista não publicou o inteiro teor 
de minhas explicações sobre o documento em 
que consta o nome Roberto Marques como 
autorizado a sacar dinheiro enviado pela em-
presa SMP&B no Banco Rural;

2) a autenticidade de tal documento está 
sob suspeição pelos seguintes motivos: 

a) não guarda nexo com os saques e a 
movimentação bancária;

b) as assinaturas de autorização não 
conferem com o padrão das demais autori-
zações;

c) não consta entre os papéis outro do-
cumento que confirme a condição de sacador 
pela pessoa supostamente autorizada;

3) por essas razões, a CPI não considera 
tal documento como válido para dar suporte 
às constatações sobre os saques.”

Eu me baseei nessa nota, e a CPMI ainda não 
apresentou, ninguém apresentou algo que comprove, 
primeiro, que houve o saque. Até quero chamar a aten-
ção de novo. Veja bem, o saque desse cheque nesse 
valor foi feito dia 16, se não me engano, daquele mês, 
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do ano de 2004, por um outro cidadão, chamado Luiz 
Carlos Manzano, se não me engano. Então, como é 
que pode o mesmo cheque, o mesmo número, no mes-
mo valor, ser sacado por outra pessoa? Agora, chama 
a atenção que, por coincidência, Roberto Marques é 
um amigo meu de mais de 20 anos e que nos finais 
de semana, nas férias, sempre está comigo, quando 
ele está fora das funções dele. Então, isso chama a 
atenção. Por que isso, por que só esse caso, o único 
caso que aparece que não se comprova? Eu não pos-
so aceitar que isso seja, portanto, um saque de 50 mil 
reais que não foi feito e que esse Roberto Marques 
seja o Roberto Marques que é meu amigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, eu gostaria de fazer um apelo aos 
Deputados inscritos para que, a partir de agora, fôsse-
mos mais breves, porque pretendo terminar essa reu-
nião às 23 horas. Já estamos há quase 7 horas aqui.

Então, os próximos inscritos são: Moroni Torgan, 
Thame, Neyde Aparecida, Nelson Marquezelli, Paulo 
Pimenta, Cezar Schirmer, Zulaiê Cobra, José Carlos 
Araújo, mais os Líderes João Fontes, do PDT, Alberto 
Goldman, do PSDB, Fernando Coruja, do PPS, Ar-
lindo Chinaglia, do Governo, e Henrique Fontana, do 
PT. Impreterivelmente, eu vou encerrar esta sessão 
às 23 horas.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Os 
Líderes, por prerrogativa regimental, podem falar a 
qualquer instante, a qualquer tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não, aqui não. Eu vou explicar a V.Exa...

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Dei-
xe-me concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, pode continuar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – O 
Regimento é que prevê isso, o Regimento é explícito 
sobre isso. Mas V.Exa. disse que ia chamar dois...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu estava dizendo... A cada 3 membros do Conse-
lho, eu chamo um Líder.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Pois 
é, mas, até agora, veja o senhor que já falaram...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu ainda nem terminei de chamar os titulares. Falta 

o... O Deputado Moroni Torgan é o último titular a falar. 
Posteriormente, há mais 5, 6 suplentes.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Mas, 
no começo, V.Exa. disse que eram duas pessoas do 
Conselho e um Líder. Então, se V.Exa. chamar todos 
primeiro, daí, não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria de fazer esse apelo, por favor. Os Líde-
res terão direito a 5 minutos e não vão fazer pergun-
tas, vão dar a sua opinião. Os Líderes, 5 minutos, e 
os membros, 5 minutos prorrogáveis. Eu gostaria que 
começássemos rapidamente, para terminarmos às 23 
horas. Aí todos poderão falar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Mas 
o senhor precisa esclarecer... Eu estou aqui desde as 
2 horas. O senhor precisa esclarecer, porque tem de 
ter uma ordem. Se eram duas pessoas e um Líder... Só 
falou o Deputado Aleluia até agora pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Agora eu chamo o Moroni Torgan e, em seguida, 
um Líder.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, quem da relação é o primeiro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. é o primeiro.

Com a palavra o nobre Deputado Moroni Tor-
gan.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Obriga-
do. Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, caro depo-
ente, Deputado José Dirceu, quero dizer, em primeiro 
lugar, que nós estamos tentando, no Conselho, muitos 
membros do Conselho, analisar tudo com imparciali-
dade.. Sempre é muito difícil, porque temos as nossas 
colocações políticas, mas estamos tentando, no máxi-
mo possível, analisar com imparcialidade.

Analisamos várias coisas do depoimento do Depu-
tado Roberto Jefferson. Algumas coisas estão se confir-
mando, inclusive através de testemunhos. Nós tivemos 
testemunhas aqui que confirmaram, como a Deputada 
Raquel, que existia uma proposta nesse sentido. Nós 
tivemos testemunhas, como o Deputado Dr. Benedito 
Dias, que dizia que sabia de dinheiro que acontecia 
nesse sentido. Nós tivemos a ex-esposa do ex-Depu-
tado Valdemar, que também veio aqui e contou – fora 
da linha do Valério, que vai desde a secretária, dire-
tora financeira, ele próprio – , o Delúbio assumindo 
o caixa 2. Então, tudo isso corrobora em parte ou dá 
indícios mais fortes à denúncia do Deputado Roberto 
Jefferson.
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Quero dizer que uma coisa me preocupa. Essa 
questão da Portugal TELECOM me preocupa, da forma 
que foi denunciada, porque nós tivemos a ex-esposa 
do ex-Deputado Valdemar Costa Neto dizendo também 
que empresários de Taiwan teriam dado 2 milhões de 
dólares para partidos aqui, no Brasil, também. Acho 
que nós temos que investigar profundamente. Claro 
que isso não é uma base para a verdade – de forma 
alguma -, mas tem que ter uma investigação, para se 
chegar e tirar a limpo. Se aconteceu, isso é uma inter-
ferência externa, inclusive na independência do nosso 
País. Quer dizer, algo que vem interferir diretamente de 
fora para dentro do Brasil. Seria totalmente inaceitável 
essa interferência.

Quero, por questão de justiça, dizer que tem ra-
zão V.Exa., quando diz que a manipulação da Polícia 
Federal é uma coisa quase impossível, porque, na 
verdade, a Polícia Federal age através de mandados 
judiciais. Quer dizer, se ela faz uma escuta telefônica, 
tem que ter um mandado judicial; se ela faz uma busca 
e apreensão, tem que ter um mandado judicial. E isso, 
por questão de verdade, nós temos de colocar. Sou da 
Oposição, mas sou também Delegado Federal. Tenho 
a obrigação de justiça de dizer que a Polícia Federal, 
para ser manipulada, só poderia ser manipulada pelo 
Judiciário. Não poderia ser manipulada de outra forma, 
e sim pelo Poder Judiciário, porque todas essas ações 
são comandadas através de mandados do Poder Judi-
ciário. Então, digo isso por questão de justiça.

Estou tentando ser o mais rápido possível, Presi-
dente. Muitas coisas já foram perguntadas pelo Relator, 
Deputado Jairo Carneiro, que é muito competente, e 
vários colegas que também foram competentes. Têm 
algumas coisas que nós queremos saber. Eu posso 
dizer que nós convivemos já muitos anos aqui no Con-
gresso e aprendemos a respeitar um ao outro. Algumas 
coisas ficam difíceis a gente entender. Por exemplo, 
não é fácil entender como um Delúbio Soares vai de-
cidir sobre dezenas de milhões de reais que seriam a 
dívida do PT. Ele não pode decidir isso sozinho nunca. 
E o histórico do PT não permite isso. Quer dizer, isso 
teria que ser colocado numa reunião. Teria que ser 
conversado com todo mundo. Ter colocado: “olhe, nós 
estamos devendo dezenas de milhões de reais, agora 
nós temos que dar um jeito de pagar isso”. E também 
se isso não foi colocado para o Governo, porque no 
fim das campanhas quem se beneficiou foi quem foi 
eleito. Então, isso deveria ser colocado também. Essa 
é uma questão que eu faço, se foi colocado.

Outra questão: muitas vezes, a gente coloca uma 
ou outra pessoa e parece que aquela pessoa na hora 
da coisa errada é a responsável por tudo. Na hora da 
coisa certa, é o conjunto; na hora da coisa errada, é 
só fulano ou beltrano. Eu não consigo ver assim. Eu 
acho, por exemplo, que tinha dentro do Governo um 
núcleo político para fazer essa relação com o Congres-
so. Eu não consigo acreditar também que uma pessoa 
ia determinar toda a relação com o Congresso, como 
não consigo acreditar que o Presidente não estivesse 
nessa relação com o Congresso, dentro desse núcleo 
político, inclusive, o maior interessado.

V.Exa., quando se manifestou ao Governo an-
terior... E V.Exa. sabe que eu, na maioria das vezes, 
votava contra o Governo anterior também em muitas 
coisas, porque eu não concordava com a política eco-
nômica que era exercida. Mas  eu quero dizer que, 
quando V.Exa. falou, acho que V.Exa. disse “a relação 
do Presidente Fernando Henrique com o Congresso”. 
E eu acho que todo o Presidente da República tem 
que ter uma relação com o Congresso, porque mui-
to do que ele vai fazer depende da aprovação que o 
Congresso vai dar.

Então, eu não consigo acreditar que uma pes-
soa aqui vai decidir tudo politicamente; outra pessoa 
aqui vai decidir tudo partidariamente. Primeiro que 
vem de encontro a tudo o que a gente aprendeu que 
o PT foi, que foi sempre um conselho que debateu as 
questões mais duras, e tudo o mais. Eu acho que uma 
dívida de dezenas de milhões não pode ser uma coisa 
discutida por um só, era uma coisa que deveria estar 
num conselho.

Acho, também, que a questão do relacionamento 
político Governo/Congresso tem que passar não só pelo 
Presidente Lula, também por ele, mas por um conselho 
político também, que determinaria isso e que colocaria, 
como V.Exa. disse, que sempre colocou a par o Presi-
dente de toda a evolução desse relacionamento.

Então, essas são as questões que eu vejo para 
fazer neste final. Eu acho que as outras já foram bas-
tante explicadas por V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, a relação política do Governo com 
o Parlamento é evidente que o Presidente acompanha. 
Mas não isso tem nada a ver com o que estamos dis-
cutindo aqui. É evidente que o Governo tem uma coor-
denação política, que se reúne, e tem os responsáveis 
pela articulação política: o líder do Governo na Câmara 
e no Senado e o Ministro da Articulação Política, que 
reportam para o Presidente. Mas isso não tem nada a 
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ver com questões de pagamento de dívidas de cam-
panha, com questões de pagamento de compromis-
sos partidários eleitorais. O Presidente da República, 
absolutamente, tem qualquer tipo de conhecimento 
ou participação disso, ou o Governo. Eu já respondi 
a essa questão com relação a minha participação, ao 
meu conhecimento, com relação às decisões que fo-
ram tomadas no PT e/ou pelo ex-tesoureiro Delúbio 
Soares. Com relação às denúncias da Deputada Ra-
quel Teixeira, do ex-Deputado Benedito Dias, da ex-
esposa do Deputado Valdemar Costa Neto, existem. 
Agora não tem nenhum nexo, nenhuma comprovação 
que o Governo ou o PT estejam relacionados com es-
sas questões, como essa questão de Taiwan, que eu 
li e acompanhei, mas que eu desconheço totalmente. 
Não vejo qual a relação que tem, nem se é fato, se é 
verdade isso. A questão da Portugal TELECOM, é uma 
questão... ou é uma questão completamente irrespon-
sável ou é uma questão de uma gravidade extraordi-
nária. Não me parece que tenha base real. Vamos ver, 
agora, as investigações e os fatos. Portanto, Deputado 
Moroni Torgan, eu acredito que as minhas respostas 
aqui, procuro evidentemente esclarecer essas ques-
tões que o Deputado levantou, mas eu acredito que 
cada caso as investigações vão nos dar elementos até 
o final, aonde está a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Com a palavra o nobre Deputado João Fontes, pelo 
PTB, V.Exa. tem 5 minutos improrrogáveis.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Deputado 
José Dirceu, confesso que me sinto extremamente 
constrangido de vê-lo nesta situação, porque duran-
te muito tempo nutri por V.Exa. uma admiração toda 
especial. Admiração essa que foi se desencantando 
ao perceber que V.Exa. empregava dentro do PT uma 
tática de domínio absoluto de forma totalmente trucu-
lenta e estalinista, sem passar, em nenhum momento, 
essa tranqüilidade e essa humildade que V.Exa. agora 
se apresenta, neste momento, nesta Comissão.

Confesso que não tenho nenhuma mágoa da mi-
nha expulsão do Partido dos Trabalhadores, que teve 
em V.Exa. a inspiração primeira, porque acho que eu 
fui beneficiado, recebi um prêmio,  talvez vindo do céu, 
tanto eu, como a Senadora Heloísa Helena, o Deputado 
Babá e a Deputada Luciana Genro. Mas quero dizer a 
V.Exa. que é extremamente estarrecedor, pelo que eu 
conheço do PT e pelo que eu conheço do campo ma-
joritário do PT, V.Exa. atribuir a toda essa montagem, 
que o grupo de V.Exa. agora quer passar para a opinião 

pública de que foi caixa 2, entregando a responsabi-
lidade de um empréstimo de mais de 55 milhões de 
reais a Sílvio Pereira, Delúbio e Genoino.

Ora, Sílvio Pereira foi colocado na direção do par-
tido na condição de Secretário por V.Exa., o Delúbio, 
a mesma coisa, e, com certeza, o Genoino, V.Exa., 
Presidente licenciado do PT, foi um dos responsáveis 
por essa indicação. Eu conheço a história do PT e sei 
que nada do PT é feito, ou até então era feito, sem o 
conhecimento de V.Exa. e do Presidente da Repúbli-
ca. Eu sou testemunha de vários episódios. Aqui nes-
ta sala vários Deputados foram retirados quando da 
votação da reforma tributária, e na outra sala vizinha, 
da reforma da previdência, quando os líderes do cam-
po majoritário iam ao Palácio do Planalto e, reunidos 
com V.Exa. e com mais um grupo do chamado núcleo 
douro, decidiam quem devia sair das Comissões para 
dar lugar às pessoas que votavam contra, as pessoas 
que votavam com o Governo. 

É lamentável, Deputado José Dirceu, com todas 
essas denúncias que agora aparecem, as comprova-
ções pela imprensa, pela CPMI, que o povo brasileiro 
tenha tomado um prejuízo estúpido – os aposentados, 
os trabalhadores que ganham salário mínimo, a vota-
ção dos transgênicos, a CPMF. V.Exa. dizer que não 
sabia o que Waldomiro Diniz fazia? Poderia não saber 
na Loterj, porque até aí não tenho conhecimento, mas 
aqui dentro do Congresso Nacional... Eu fui procurado 
em maio de 2003 por Waldomiro Diniz, a pedido de 
V.Exa., segundo ele me relatou na presença de outros 
Deputados, para que eu retirasse o requerimento da 
apuração da CPMI do setor elétrico, que V.Exa. agora 
diz que o povo brasileiro precisava saber o que acon-
teceu em relação às privatizações do setor elétrico. 

E quero dizer ao Brasil que isso é verdade, teve 
muita fraude, muito beneficiamento, mas lamentavel-
mente o Governo do Presidente Lula não deixou que 
se apurasse, está trazendo agora à baila essa condi-
ção, esse assunto como uma forma de retaliação. Pa-
rece para o Brasil que é uma briga de quadrilha e uma 
disputa do que se desmontou do Estado brasileiro no 
Governo Fernando Henrique e o que se faz agora no 
Governo Lula, para ver quem patrocinou mais saco de 
maldades contra o povo brasileiro.

Quero dizer a V.Exa., pelo que me parece, pelas 
apurações e por essa idéia, que tenho certeza que 
não é nem Uruguai nem Paraguai, é uma idéia que o 
povo brasileiro não vai absorver, que é a questão de 
caixa 2, e quero lamentar profundamente, que vou, em 
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pouco tempo, visitar ex-companheiros meus em polícia 
ou em cadeias, porque, lamentavelmente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, para encerrar, por favor, passou já um 
minuto.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Não, dei-
xe-me concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Concluindo, por favor.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Lamenta-
velmente, eu não posso me aprofundar em todas essas 
questões. E V.Exa. disse, durante todo o tempo, des-
de o caso Waldomiro, que não fazia nada sem que o 
Presidente Lula soubesse. Eu sei que é assim, porque 
V.Exa. é disciplinado. E V.Exa. dizia também que pelo 
Presidente Lula nutria uma grande lealdade, tinha uma 
lealdade canina. E pude presenciar, Deputado José 
Dirceu, várias ações de V.Exa. Na realidade, V.Exa. 
é arrogante mesmo. V.Exa. expulsou um Deputado 
lá em Sergipe, numa mesa de bar, porque ele tirava 
uma vaga do PT na eleição de 2002, e eu fui contra 
lá, na hora da expulsão do Deputado Gilmar Carvalho. 
V.Exa. amedrontava este Congresso Nacional. Muitos 
Deputados, não todos, mas muitos Deputados tinham 
medo de V.Exa. E  essa operação montada, com o tem-
po, com certeza... Eu espero até que V.Exa., ao final 
de todas essas investigações, seja absolvido, porque 
é muito constrangedor para mim, muito embora, pelo 
que eu conheço do PT, tenha pouca mentira, talvez 
um teatro do Deputado Roberto Jefferson. 

V.Exa. é o grande culpado de ter ido buscar essa 
base aliada, que era uma base aliada que não dava 
confiabilidade nenhuma ao Governo do Presidente Lula. 
Diga com que andas que eu te direi quem és. Então, 
Roberto Jefferson, Jader Barbalho, aqueles outros 
delinqüentes que vocês foram buscar na vida pública 
brasileira, terminaram todos chafurdando na lama. 

Lamento, Deputado José Dirceu, de forma cons-
trangida, V.Exa. hoje se encontrar diante dessa con-
dição, V.Exa. que sempre foi admirado pelo povo bra-
sileiro, mas que hoje causou uma grande frustração 
a esse País, aos jovens, aos estudantes, aos velhos, 
às velhas, principalmente aquelas pessoas mais po-
bres do País, que viram o salário mínimo ser reduzido 
de 275 reais, aprovado no Senado, por esta Câmara 
para 260 reais, numa ação truculenta do Governo do 
Presidente Lula. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Thame.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME – Sr. Presidente, eu queria pedir que alguém 
entregasse ao Relator e ao Deputado José Dirceu a 
relação das perguntas, para que eu possa fazê-las to-
das de uma só vez, para ganhar tempo. 

Deputado José Dirceu, a primeira questão diz 
respeito ao funcionamento do PT no Governo. Quando 
houve o escândalo do caso Collor, ficou caracteriza-
do que se tratava de um esquema patrimonialista. Era 
corrupção para enriquecimento pessoal, patrimônio 
pessoal. Quando veio o caso dos “anões do Orçamen-
to”, havia diversos Deputados trabalhando na mesma 
Comissão de uma forma ilícita, fazendo a mesma coi-
sa, mas cada um trabalhando isoladamente, tentando 
ganhar a sua propina junto às grandes empresas para 
colocar emendas de interesse das grandes empreitei-
ras no Orçamento da União.

Agora há uma grande diferença. A diferença que 
ocorre agora é que se trata de um grande esquema, 
com divisão de tarefas, com divisão de funções. São 
55 milhões de reais arrecadados na forma de emprés-
timos ou de outra modalidade, que não sabemos ainda 
qual é, se são aditamentos de contratos de publicida-
de, comissões por investimentos. Não queremos fazer 
prejulgamentos, como muito bem afirmou no início do 
seu depoimento. 

Para arrecadar esse recurso, havia um esquema, 
pessoas designadas para arrecadar. Para receber esse 
dinheiro, uma ponte via agências de publicidade. De-
pois, uma seleção de quem deveria receber ajuda ou 
não, quanto receber. Havia uma ordem de algum ope-
rador do sistema que era dada ao operador da agência. 
A agência dava uma ordem ao operador do banco, que, 
sem obedecer as normas do Banco Central, estabele-
cia uma logística para a retirada do dinheiro. 

Portanto, uma organização que nós não nos sen-
timos no direito ainda de chamar de uma criminosa, 
porque estaria aí embutido um juízo de valor, mas uma 
organização política, organizada, que tem de ter um cé-
rebro, uma intelligentsia. Essa é a primeira pergunta. 

Já afirmou o senhor que não é o idealizador do 
mensalão. Quem é ou quem são os integrantes da 
intelligentsia dessa organização político-eleitoral que 
arrecadou 39, nos dados do PT, 56 milhões, segundo 
o Marcos Valério e a Simone Vasconcelos, e distribuiu 
para 53 sacadores, 47 identificados pela CPI e 6 novos 
nomes, relacionados ontem por Simone Vasconcelos? 
Essa é a primeira pergunta.

Segunda pergunta. O Sr. Delúbio, Tesoureiro do 
PT, tomou emprestado, ao que tudo indica, 56 milhões 
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de reais e disse que, para tanto, recebeu uma delegação 
dos Líderes do PT. Recebeu uma delegação, e esse 
é o ponto-chave da questão, para nos aprofundarmos 
na questão e fazermos uma investigação aqui isenta, 
rigorosa, mas isenta. 

O que é o ato de delegar? O ato de delegar tem 
3 características. A primeira, é que ele vale por uma 
procuração. Quem recebe a delegação recebe uma 
procuração com limites definidos. 

Segunda característica: só se pode delegar para 
quem tem capacidade de executar aquela delegação 
que recebeu. 

Terceira característica e mais importante das 3 
características: quem delega, delega as atividades, 
mas não delega a responsabilidade, continua res-
pondendo pelos atos de quem recebeu a delegação. 
E esses 3 pontos são fundamentais para o trabalho 
desta, para entendermos o que aconteceu. O ato de 
delegar é exatamente essa procuração que transmite 
uma autonomia decisória com limites, limites definidos 
na procuração que fazem com que quem receba a de-
legação saiba o que ele pode decidir sozinho, o que 
ele não pode, o que ele precisa informar a quem lhe 
deu a delegação, o que ele deve consultar, o que ele 
não precisa consultar, o que é uma decisão conjunta 
e o que não é da sua alçada. 

Segundo, não se pode delegar para quem não 
tem capacidade. Ora, ninguém faz parte de uma Co-
missão Executiva Nacional de um partido político que 
tem uma história como o PT, e que hoje está no Poder, 
sem ter cacife político. Ou tem cacife político próprio, 
originário – é um ex-Governador, ou é um Governador, 
um Senador -, ou tem um cacife político outorgado, de-
rivado da indicação de alguém que tem cacife político 
e que indique alguém para fazer parte da Executiva. 
E a hierarquia nos partidos é muito respeitada. Di-
zem que é respeitada, como no Exército, nas igrejas, 
porque é um processo dialético permanente que não 
deixa espaço vazio. 

Por isso, a pergunta é a seguinte: Delúbio, o Sr. 
Delúbio e o Sr. Sílvio Pereira tinham competência para 
executar esses atos? Tinham capacidade? Por que 
que isso é importante? Porque eles receberam uma 
delegação. E quem lhes delegou procurar, captar 56 
milhões continua responsável pelos atos praticados 
por quem recebeu a delegação. Quem dá uma delega-
ção precisa acertar na pessoa, deixar claros os limites 
da delegação e acompanhar o andamento das ações 
executadas. E aí é que vem o ponto-chave de extrema 
responsabilidade. Como se isenta os dirigentes do PT 

de responsabilidade? Provando que o Sr. Delúbio e o Sr. 
Sílvio extrapolaram os limites da delegação, traíram a 
confiança, cometeram atos ilícitos, fizeram mais do que 
a delegação que receberam. E a comprovação disso é 
que o Delúbio quase foi expulso. Há gente querendo 
expulsá-lo, outros, que ele continue.

Eu queria colocar um detalhe importantíssimo 
que não pode passar despercebido: quem paga o ad-
vogado do Delúbio e do Silvio é o PT. Não há nisso 
um conflito de interesses? Eles o estão depondo para 
proteger o PT? Portanto, não é o caso até de a CPI 
nomear um advogado dativo para quem está indefe-
so? Eles não estão se auto-incriminando? Esta é a 
segunda pergunta. Quais os limites da delegação que 
receberam? Que delegação é essa? Eles têm delega-
ção para definir para quem vão destinar os recursos? 
Parece inverossímil, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, para terminar. Por favor, conclua.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME – Eu vou concluir. Parece inverossímil porque 
receberam os recursos. Vamos supor que sejam real-
mente para a campanha, implica numa decisão política 
de quem deve ser ajudado ou não. O Sr. Delúbio tem 
condições de fazer isso? 

Vou resumir – Só mais uma pergunta das 6 – e 
encerrar o assunto. Em 99, o PT foi um dos líderes de 
um grande movimento que galvanizou o País, foi 

o  movimento de iniciativa popular para apro-
var a lei para acabar com a corrupção nas eleições, 
transformou-se na Lei nº 9.840, que foi redigida por 
Francisco Whitaker Ferreira, da Comissão de Justiça 
e Paz da CNBB, um dos fundadores do PT. Naquela 
época, o PT dizia: temos que acabar com a corrupção 
na campanha porque se houver campanha corrupta 
elegem-se corruptos, e eleitos corruptos, teremos go-
vernos corruptos. 

O PT se dizia diferente de todos e considerava 
que o mais importante era acabar com a corrupção na 
campanha eleitoral, transformou-se numa lei de inicia-
tiva popular com mais de 1 milhão de assinaturas e foi 
aprovada em 40 dias aqui no Congresso.

A alegação é o contrário do que se dizia em 99, 
de que tudo isso que está acontecendo é um mal me-
nor porque se trata apenas de uma corrupção eleito-
ral. Hoje, o PT vê a corrupção eleitoral como um mal 
menor porque todo mundo faz, ao contrário de tudo 
aquilo que pregou em 99?

Vou deixar as outras perguntas de lado.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Vou come-
çar respondendo à última que o Deputado me fez: afi-
nal o Presidente Lula preside o País? Após sua saída, 
quem coordena os Ministérios? O Presidente delega 
ou delarga? Bem, a Ministra Chefe da Casa Civil exer-
ce a coordenação dos Ministérios como exercia nos 
Governos anteriores, independente que eu tenha sido 
Ministro Chefe da Casa Civil ou não, é da natureza da 
Casa Civil, como o Deputado sabe. O PT não vê cor-
rupção eleitoral como um mal menor. Pelo contrário, 
ela precisa ser combatida. Nós precisamos combatê-
la, como disse o Presidente, doa a quem doer. Nós 
estamos combatendo; aqui tem o Conselho de Ética 
e CPIs funcionando. E o PT está adotando uma série 
de decisões e medidas, tem até uma Comissão de 
Ética pedida pelo Delúbio Soares e pedida pelo Silvio 
Pereira. Eles vão responder pelos atos deles, estão 
respondendo pelos atos deles. O senhor me pergun-
ta se a agência de publicidade do Sr. Valério pediu e 
conseguiu aditamento aos contratos que tem com o 
Governo Federal e com estatais. A CPI dos Correios 
solicitou e está investigando todos os aditamentos 
existentes ou não das agências do Sr. Marcos Valério 
e vai poder responder a essa pergunta ao Deputado. 
Só pode responder a pergunta a quem eram destina-
dos os recursos arrecadados o Delúbio Soares e o PT. 
Não tenho como responder. Quem delegou o Delúbio 
afirmou na CPI Mista, se não me engano também 
afirmou num outro depoimento que fez ao Ministério 
Público e à Polícia Federal que a Comissão Executiva 
Nacional o autorizou a levantar recursos para pagar 
as dívidas. Essa é a referência que tenho do depoi-
mento dele. Quem pode responder a essa pergunta é 
a própria Comissão Executiva Nacional ou o próprio 
Delúbio Soares. A primeira pergunta: quem ou quais 
são os integrantes da inteligência dessa organização 
político-eleitoral que arrecadou 39 ou 55 milhões e os 
distribuiu? Arrecadou, não, tomou emprestado nos 
bancos. Para arrecadar vai precisar provar que houve 
arrecadação extra de empresas ou recursos de em-
presas públicas, você precisa comprovar. Quem está 
assumindo a responsabilidade por isso é o Sr. Delúbio 
Soares. No depoimento dele, ele assumiu a responsa-
bilidade, ele e o Sr. Marcos Valério.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Deputada Neyde Aparecida.

A SRA. DEPUTADA NEYDE APARECIDA – Obri-
gada, Sr. Presidente. Quero dizer que esta Casa está 
de parabéns pelas apurações que estão ocorrendo 
tanto aqui quanto na CPMI. Mas também acho que 

nós temos que ter certos cuidados, porque às vezes 
afirmações são feitas de maneira apressada, às vezes 
equivocadamente, afirmações que depois não podem 
ser comprovadas: vazamento de documentos, sumiço 
de documentos sigilosos. Então, acho que isso tudo 
não contribui para que nós melhoremos a imagem 
desta Casa.

Diferentemente de o Deputado que me antece-
deu, na verdade quero parabenizar a você, Deputado 
José Dirceu, por estar aqui hoje contribuindo para que 
possamos esclarecer esses fatos que foram trazidos 
à baila pelo Deputado Roberto Jefferson. 

Quero parabenizá -lo também por ter dado sua 
juventude, parte significativa da sua vida, à construção 
de um projeto político diferente para o nosso País, pro-
jeto político que alcançamos com o Presidente Lula. 
Os relatos que V.Exa. aqui fez demonstram que o Pre-
sidente Lula, com toda a sua equipe, está realizando 
grande gestão para o nosso País, voltada para aqueles 
que muitas vezes estiveram à margem. 

Quando falamos aqui de salário mínimo, estamos 
vendo o maior valor de salário mínimo dos últimos 10 
anos em nosso País. Talvez não aquele que gostaría-
mos, mas certamente um salário mínimo que vai, grada-
tivamente, recuperando seu valor, para que possamos 
realmente ter um País mais justo e igualitário.

Quero dizer que, se por um lado ouvimos afirma-
ções que procuram envolver V.Exa. nessa discussão, 
por outro, neste mesmo Conselho, também ouvimos 
testemunhas que atestaram a confiança em V.Exa., 
como foi o caso da ex-esposa do Deputado Valdemar 
Costa Neto, que aqui esteve, expôs muitas questões, 
mas também afirmou que acredita na ética e serieda-
de de V.Exa. e do Presidente Lula.

Acho que V.Exa. já abordou o tema, mas quero, 
mais uma vez, para que se torne mais claro, perguntar 
quais foram, na avaliação de V.Exa., os motivos que 
levaram o Deputado Roberto Jefferson a esse rompi-
mento com o Governo e a esta acusação tão peremp-
tória que vem fazendo principalmente a V.Exa. Desde o 
primeiro dia, desde a primeira vez que depôs, o Depu-
tado Roberto Jefferson, hoje acusado neste Conselho, 
vem na verdade procurando acusar V.Exa. com muita 
veemência, sempre falando sobre a arrogância e en-
volvimento de V.Exa. com as denúncias.

Gostaria de saber quais o Deputado supõe sejam 
os motivos que S.Exa. tem para fazer isso de forma 
tão veemente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Já fiz refe-
rência. Evidentemente trata-se de uma avaliação sub-
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jetiva a partir de fatos reais. À medida que o Governo 
investigava todas as denúncias que haviam chegado 
ao conhecimento do País, a partir da gravação da fita 
do Sr. Marinho nos Correios; quando começou também 
a investigação do IRB; na medida em que a Polícia Fe-
deral iniciou, cumprindo suas funções constitucionais, 
uma série de ações; na medida em que a Controlado-
ria-Geral da União iniciou também as investigações, a 
partir dessas medidas o Deputado Roberto Jefferson 
mudou completamente de comportamento. E conhe-
cemos a história a partir daí. 

Havia um contencioso antes em relação a no-
meações e indicações em empresas. Nem sempre o 
Governo aceitou os nomes e nem sempre aceitou as 
indicações e a participação no nível em que o Depu-
tado Roberto Jefferson pretendia.

As reais motivações do Deputado Roberto Jeffer-
son não consigo enxergar, não posso responder por 
elas, porque só S.Exa. as conhece. A verdade é que, 
quero repetir aqui, não encontro nenhuma veracidade 
na afirmação dele que eu fui o criador, o idealizador 
ou que sou operador do mensalão na Câmara dos 
Deputados. Todos os Deputados me conhecem, todas 
as Deputadas me conhecem, atuaram comigo ao lon-
go dos 30 meses em que estive no Governo, atuaram 
comigo na articulação política por 13 meses e sabem 
que jamais fiz ou faria qualquer coisa desse tipo.

Afora essas considerações, não consigo encon-
trar uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB, por 5 minutos.

O  SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Deputado José Dirceu, em 
primeiro lugar, quero ressaltar o fato de o Deputado 
José Dirceu ter reconhecido prejulgamentos que fez, 
aliás, que partido de S.Exa. fez, sistematicamente, des-
truindo muitas vidas. Não apenas um prejulgamento, 
foi fuzilamento. Em muitos casos, fuzilamento. Muitas 
pessoas estão hoje fora da vida política, afastadas, 
talvez com grandes dificuldades pessoais em razão 
da irresponsabilidade e leviandade do PT. E o Ministro 
Deputado José Dirceu foi o grande Líder do PT nos 
últimos anos. Portanto a responsabilidade, ainda que 
reconhecida hoje, ela é inalienável.

Em segundo lugar, quando o Deputado José Dir-
ceu falou sobre as CPIs, ele cometeu um engano, eu 
tenho o número de CPIs: 23 CPIs funcionaram durante 
o período do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
muitas delas importantes. Eu mesmo fui Relator da do 

PROER. Do PROER houve CPI, sim. Eu fui o Relator 
da CPI do PROER, o Deputado Gustavo Fruet foi o 
Presidente; o Deputado Berzoini fez parte; o Depu-
tado Pimentel fez parte. É claro, houve divergências 
de opiniões, mas a CPI existiu. Ela funcionou, chegou 
às conclusões e terminou os seus trabalhos. As pri-
vatizações cabiam, evidentemente, ao novo Governo. 
Se entendeu que havia algum tipo de irregularidade 
nas privatizações, devia ter iniciado um processo. Não 
precisaria nem de CPI, o Governo tem elementos, tem 
instrumentos para fazer esse tipo de investigação sem 
precisar de CPI. Não fez. Aliás, não instalou a CPI do 
setor elétrico aqui na Casa, não quis instalar a CPI do 
setor elétrico aqui na Casa, tinha maioria absoluta, 80% 
quase da Casa, e não instalou. Ficou mais de 1 ano e 
meio em condições, já na fila, sem ser instalada.

Mas o que é fundamental na exposição vira res-
ponsabilidade dos membros do Governo naquilo que 
se passou e que está se passando no País. A cada 
dia há um fato novo. Hoje mesmo, naquela relação da 
secretária do Valério aparece o Secretário Executivo 
do Ministério da Integração Nacional, Sr. Márcio La-
cerda, que acabou de se demitir, se exonerar, tendo 
sacado lá 1 milhão de reais, se não me engano. Vejo 
também uma secretária do Ministro Humberto Costa, 
Eristela, que teria sacado também nesse período 300 
mil reais e teria dirigido isso por um tal de Mauro San-
tos, responsável por outdoors da companha eleitoral, 
provavelmente, de Humberto Costa, que, aliás, saiu do 
Ministério e foi para Direção Executiva do PT.

Todos os dias estamos vendo isso. E o Ministro 
José Dirceu, Deputado José Dirceu, não tem, segundo 
ele, nenhuma responsabilidade sobre tudo isso que está 
ocorrendo no País neste momento. Aliás, o Presidente 
Lula também não tem nenhuma responsabilidade. Eu 
só não sei quem é que tem, afinal de contas, respon-
sabilidade sobre todos esses episódios que estamos 
vendo no País hoje em dia. Quem é responsável por 
isso tudo?

Eu diria: o Deputado José Dirceu diz que não ti-
nha conhecimento de nada, o Presidente Lula diz que 
não tinha conhecimento de nada, eles não sabiam de 
nada, apesar disso, imaginar que isso possa ser real 
não passa pela cabeça de nenhum de nós. Nenhum 
de nós aqui ou neste País pode imaginar que o Depu-
tado José Dirceu – pelas funções que exerceu no seu 
partido e no Governo, pela Liderança que exerceu in-
discutivelmente nestes últimos anos neste País – e o 
próprio Presidente Lula não tivessem conhecimento 
de nada. Aliás, se não tinham conhecimento de nada, 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02451 

pecaram muito mais gravemente, exatamente pelo fato 
de não terem conhecimento de nada. Não se pode 
admitir que o Chefe da Casa Civil e o Presidente da 
República não tenham conhecimento de nada do que 
se passa neste País. Se não têm conhecimento des-
ses fatos tão graves, têm conhecimento do quê? Das 
questões administrativas pelas quais passam o País, 
que são mais difíceis de serem compreendidas em 
cada setor, em cada área temática?

É  uma questão que afeta o Presidente da Re-
pública, porque ele é o responsável por todas as in-
dicações de Ministros e dirigentes de estatais. É ele 
o responsável pela vigilância, pelo controle da ação 
dessas pessoas. Ele tem os instrumentos para isso. Ele 
não é qualquer um que não tem instrumentos. Ele tem 
todos os instrumentos para isso, de poder. Portanto, 
ele é responsável. Responsável, se conheceu, se to-
mou conhecimento, ele e o Deputado José Dirceu. Se 
tomou conhecimento dos fatos, é responsável. Se não 
tomou conhecimento dos fatos, é responsável por não 
ter tomado conhecimento dos fatos. De uma forma ou 
de outra, é responsável. Não sei se é responsável, se 
essa responsabilidade é suficiente para caracterizar 
uma perda de mandato. É outra história. Não sei se 
essa responsabilidade é suficiente para caracterizar 
o afastamento de um Presidente da República. Não 
sei. Prefiro atuar no campo da política, prefiro atuar 
no campo do processo eleitoral. Agora, a população 
tem que saber que estava dirigindo um País um Pre-
sidente da República que tem um Chefe da Casa Civil 
que não sabia de nada do que se passava. Mais grave 
ainda do que se soubesse. Se soubessem poder-se-
ia dizer: sabiam e esconderam. Não. Eles não sabiam 
do que se passava, coisa que hoje todo o Brasil toma 
conhecimento a cada dia com mais detalhes.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deputado 

Alberto Goldman, eu fiz um reconhecimento com re-
lação ao ex-Secretário-Geral da Presidência, Eduardo 
Jorge, mas isso não significa que eu não considere 
que muitos membros do Governo Fernando Henrique 
foram demitidos, afastaram-se da vida política, não o 
fizeram pelas leviandades e irresponsabilidades que 
praticaram no Governo. Acredito que, em muitos ca-
sos, havia base real e eles se afastaram. São casos 
públicos e notórios que dispensam, inclusive, qualquer 
prova. Afastaram-se imediatamente, como acontece 
em qualquer Governo, como aconteceu agora no Go-
verno do Presidente Lula. Então, não aceito a genera-
lização, que as críticas, as acusações, os pedidos de 

investigações que a Oposição ou o PT fez durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso podem ser to-
dos nivelados à semelhança do que aconteceu com 
o Secretário Eduardo Jorge. Vou enviar ao Deputado, 
ele já conhece, o livreto do Deputado Walter Pinheiro, 
de todos os casos que o Governo Fernando Henrique 
Cardoso não permitiu que se investigasse. São qua-
se 100. Os mais importantes, os mais graves, nunca 
foram investigados. E mais, o...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – O 
Governo deve ter investigado agora e deveria tê-lo 
feito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Quando não 
se conhecia, quando não se conseguia impedir as 171 
assinaturas ou as 27, se não me engano no Senado 
Federal, derrubava-se na Comissão de Constituição de 
Justiça ou no Supremo como foi o caso. Isso é história 
do Brasil, não há como refutar isso, porque houve isso. 
Com relação a essa questão...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. 
Presidente, apenas uma questão de ordem. Não fiz 
questionamentos, não fiz questionamentos. A mim 
disseram... (Intervenções fora do microfone.)

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Sr. Pre-
sidente, Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Realmente, não foi questionamento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. 
Presidente, estou fazendo uma questão de ordem. Se 
V.Exa. vai responder a questão de ordem eu vou...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA – Pre-
sidente, eu imagino que o Deputado Goldman não 
queira cortar a palavra do Deputado José Dirceu, que 
está fazendo de um debate político que o Deputado 
Goldman propôs.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Per-
mita-me, Sr. Presidente,...

(Não Identificado) – Aliás, S.Exa. foi bastante in-
cisivo no debate político.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Fui 
informado de que eu não poderia fazer perguntas.

(Não Identificado) – Mas essa é a democracia 
tucana: fala, mas não gosta de ouvir.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Fui 
informado que poderia apenas fazer uma intervenção 
de 5 minutos. Foi isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi exatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Foi 
isso. Apenas fiz nesse sentido. Estou perguntando...
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Apesar de eu não poder ter perguntas o Deputado 
José Dirceu pode responder?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Es-
tou seguindo a orientação que a Presidência me deu 
no início da sessão. Peço desculpas se me excedi, e 
me calo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Peço 
desculpas também se não compreendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Nelson Marque-
zelli. Cinco minutos, Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Está bom, Sr. Presidente. Estamos aqui neste Con-
selho para apreciar uma representação feita pelo Depu-
tado Valdemar sobre o nosso companheiro de partido, 
Deputado Roberto Jefferson.

Estiveram aqui a Deputada Professora Raquel 
Teixeira, por escrito, o Governador Perillo, a Secretária 
Karina, o Deputado Carlos Leréia, o Deputado Miro Tei-
xeira, a Sra. Maria Cristina e mais alguns que estiveram, 
todos eles confirmando a existência do mensalão. A 
CPMI dos Correios está levantando isso já, os saques 
todos no banco, enfim, o recurso existe.

Apenas  para ajudar no processo quero só fazer 
algumas perguntas, Deputado José Dirceu. 

Quem no Governo ou nas estatais era incumbido 
das aprovações, das indicações para ocupar cargos 
de confiança por petistas e não-petistas?

Segundo, qual era o critério para escolha des-
ses indicados?

Terceiro, esses cargos eram de atribuição ligada 
a recursos financeiros, a contratos ou a licitações?

Quarto, se chegaram à Casa Civil, dentre aque-
las que o senhor prometeu trazer a este Conselho, de-
núncias sobre Waldomiro Diniz, sobre Delúbio, Sílvio 
Pereira ou sobre a existência do mensalão, se chega-
ram à Casa Civil. O senhor prometeu trazer declara-
ções para cá. 

Se o senhor conhece Flávio Guimarães, do DMG. 
Se o senhor conhece Kátia Rabelo, do Banco Rural. 
Quem é Élvio Gaspar, do BNDES? Trabalhou com 
Waldomiro Diniz, trabalhou com V.Exa.? Se sabe que 
o site da Procuradoria da União está registrando vários 
irregularidades encontradas na Diretoria de Informáti-
ca dos Correios, se o senhor tem conhecimento desse 
site e dessas irregularidades. Se o senhor teve algu-
ma intervenção, Sr. Deputado, na aquisição do avião 
presidencial do Presidente da República. 

Tudo o que foi colocado aqui, Sr. Presidente, eu 
quero...Sou muito amigo e gosto da atuação desse 

Deputado, Orlando Fantazzini. Ele botou no Estado de 
S.Paulo: “Que PT é esse?“ O senhor deve ter lido. E, 
ao final, ao encerrar, ele colocou – e aqui quero fazer 
uma alusão ligada aqui a que o Deputado Aleluia fez 
nesta noite, e talvez aí tenhamos explicações para 
tudo isso, e eu queria fazer esta última pergunta ao 
senhor – e ele terminou aqui: “A luta, muitas vezes é 
maior do que um partido. Trata-se da transformação 
de uma sociedade e, acima de tudo, da busca pelo 
socialismo”. Está no Estadão, por um petista de alto 
coturno. Procede?

Obrigado, Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A Casa 

Civil não tem nenhuma, não tinha, não tem nenhuma 
relação com a aquisição do avião do Presidente da 
República. Todos nós aqui sabemos que isso é uma 
atribuição da Força Aérea Brasileira. 

Sobre a Diretoria de Informática dos Correios 
cabe à CPI investigar. A informação que recebi é que 
o Tribunal de Contas da União não tem nenhuma de-
cisão ainda terminativa. Nenhuma! Não foi julgado 
ainda. Eu mandei verificar. Assim que ouvi aqui eu 
mandei verificar.

Conheço Élvio Gaspar, se não me engano. Assim, 
conheço... Ele foi sub-Secretário de Planejamento do 
Governo Antony Garotinho, quando Jorge Bittar... Se 
eu não estou confundindo as pessoas. Eu não estou, 
não sei se estou confundindo as pessoas, porque não 
tenho referência. E trabalhou, sim, no BNDES. Nunca 
trabalhou comigo, nunca teve nenhuma relação comigo 
mais próxima. Ele é um servidor público. Com relação 
a Waldomiro Diniz, desconheço se ele tem relação ou 
não com Waldomiro Diniz. Nunca me chegou nenhuma 
denúncia na Casa Civil, até porque não é atribuição 
da Casa Civil sobre isso, sobre mensalão ou sobre 
Delúbio Soares ou Sílvio Pereira.

Com relação a Waldomiro Diniz, por determinação 
do Presidente e do Ministro Aldo Rebelo, foi feita uma 
sindicância que chegou à conclusão de improbidade 
administrativa, foi enviada para o órgão competente e 
ele está respondendo por isso. Então, o Governo fez 
a parte que lhe cabia. E houve uma CPI no Rio – é 
sempre bom lembrar que houve, sim, uma CPI do caso 
Waldomiro Diniz -, no local onde os fatos ocorreram, 
como manda a Constituição, na minha opinião, que foi 
a LOTERJ, no Rio de Janeiro, no Governo do Estado. 
E ele está respondendo por isso também. E há um in-
quérito não  concluído, que está sendo acompanhado 
pelo Ministério Público, obviamente aqui em Brasília, 
certo? O Governo sempre procurou, no caso da Di-
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retoria de Operações e Planejamento de Finanças, 
manter quadros profissionais e técnicos das empresas 
estatais – essa sempre foi a orientação e o critério que 
nós sempre demos. O critério é o critério político e téc-
nico-profissional; não pode haver critério político sem 
o técnico-profissional; nós não podemos indicar, a não 
ser que seja uma função que um de nós, por exemplo, 
possa desempenhar, porque tem uma assessoria, tem 
um corpo técnico, tem uma diretoria. Não necessaria-
mente o presidente de uma empresa estatal tem que 
ser um técnico da empresa, porque senão muitos de 
nós não teríamos sido presidentes de empresas esta-
tais, inclusive com grande eficiência e grande sucesso, 
nesses últimos 20 anos. As aprovações, eu já disse 
aqui, são, dependendo do nível, do presidente da em-
presa, do diretor, do Ministro, ou do chefe de departa-
mento, dependendo do Ministério, do Secretário, dos 
subchefes e do Presidente da República. A Casa Civil 
não aprova indicação, a Casa Civil verifica, junto com 
o GSI, os antecedentes. A Casa Civil tem responsa-
bilidade política na composição do Governo, quando 
acumulava a articulação política também para as indica-
ções. É esse o procedimento, até porque não é função 
da Casa Civil nomear. Eu nomeava por delegação do 
Presidente, mas a decisão era dos Ministros e era dos 
presidentes das empresas, das autarquias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Paulo Pimenta. 
Por favor, Deputado, 5 minutos.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Certo, 
Sr. Presidente. Ilustre Presidente, Relator, Srs. Depu-
tados, Deputado José Dirceu, quero em primeiro lugar 
cumprimentá-lo, dizer que mantenho a mesma admi-
ração e respeito que sempre tive pela sua trajetória, 
pela sua militância e pelo seu papel político na história 
do Brasil e na vida do nosso partido, na construção 
do nosso Governo.

Tenho certeza de que sua presença aqui hoje foi 
muito esclarecedora para que nós possamos apresen-
tar uma versão real ao povo brasileiro a respeito de 
todos esses episódios. No entanto, prezado Deputado, 
me permita discordar de uma afirmação, de uma opi-
nião de V.Exa. quando disse que advogou para que o 
Governo do Presidente Lula olhasse só para frente, 
que no processo de transição construído com o então 
Presidente Fernando Henrique nós tivéssemos, Minis-
tro, hoje Deputado, aberto mão de fazer aquilo que eu 
hoje creio que teria sido mais correto.

Por que estou dizendo isso, prezado Deputado? 
Porque, se nós pararmos bem para olhar, tudo aquilo 

que está vindo a público, tudo aquilo que nós esta-
mos discutindo agora, nós não vamos encontrar nada, 
Deputado, nada que tenha surgido neste Governo, que 
tenha sido inventado por nós.

Correios. Há quanto tempo Roberto Jefferson 
tem influência dentro dos Correios? Ele mesmo disse 
que durante o período Fernando Henrique tinha uma 
influência muito grande. Será que alguém acredita 
que foi depois que o Presidente Lula assumiu que o 
Deputado Roberto Jefferson passou a patrocinar um 
esquema de corrupção dentro dos Correios?

Furnas. Foi dito aqui que o cidadão, esse Dimas, 
está lá há 12 anos, 16 anos. Será que foi agora, depois 
que o Presidente Lula assumiu, que porventura esse 
cidadão alterou seu comportamento, se é que de fato 
sobre ele pesa alguma denúncia?

IRB. Será que foi no nosso Governo que o Depu-
tado Roberto Jefferson, que era Governo, começou a 
estabelecer uma relação tentando constituir vantagens 
indevidas ao seu partido, aos seus correligionários?

Por  isso é que quando a Polícia Rodoviária Fe-
deral – surgiu agora a denúncia -. será que foi agora, 
somente no nosso Governo, que o Deputado Roberto 
Jefferson passou a ter algum tipo de influência para 
liberar cargas, para proteger irregularidades, envolven-
do... É evidente que não, é evidente que não, prezado 
Deputado. Mas nem o Sr. Marcos Valério é novidade. 
Já está mais do que comprovado que, pelo menos, já 
em 1998, quando da candidatura do atual Presidente 
Nacional do PSDB, Eduardo Azeredo, à reeleição do 
Governo de Minas, lá estava o Sr. Marcos Valério e os 
empréstimos, que na época também foram utilizados 
para repassar recursos para candidatos da base do 
candidato do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, para encerrar, por favor.

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – Eram 
lastreados com contratos da Administração Pública. De 
fato, o nosso erro, Deputado, foi não ter feito, de fato, um 
ajuste; foi não ter promovido uma verdadeira devassa 
em tudo aquilo que o Governo anterior realizava. 

E nós, vamos, sim, para concluir, Sr. Presidente, 
identificar aqueles que, porventura, do nosso partido, 
tenham permitido que esse esquema se mantivesse, 
tenham aproveitado esse esquema que já existia. E 
todos aqueles que cometeram algum tipo de irregula-
ridade, com certeza, terão de nossa parte uma puni-
ção exemplar, porque ninguém mais do que o nosso 
partido tem a obrigação moral, a justa indignação, de 
fazer com que tudo isso possa ser esclarecido, que 
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tudo isso possa vir a público da forma mais transpa-
rente possível. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, para encerrar, por favor, senão outros não 
vão conseguir falar. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA – E creio 
que a sua participação aqui hoje, ela foi extremamen-
te importante, para que nós possamos avançar nessa 
direção, ilustre Deputado José Dirceu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Cezar Schirmer. 
Posteriormente, Fernando Coruja, Zulaiê Cobra e, para 
encerrar, José Carlos Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Infelizmente, não vai dar tempo, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu não vou terminar às 23 horas, como eu prometi, 
mas eu vou deixar um espaço maior. Esses 4, com 
certeza, vão falar. 

Com a palavra o Deputado Cezar Schirmer.
O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, eminente Deputado José 
Dirceu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, 5 minutos, por favor.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Abs-
traindo as questões que envolvem direta ou indireta-
mente V.Exa., sou obrigado a, pela sua história, reco-
nhecer o que V.Exa. representou na luta democrática 
em nosso País, o que V.Exa. representou em determi-
nação para a construção de um grande partido, o que 
V.Exa. representou na eleição de um trabalhador para 
a Presidência da República. V.Exa. tem uma bela his-
tória e é lastimável que V.Exa. esteja aí, hoje, sentado, 
porque V.Exa. é um símbolo. Quem está aí sentado não 
é só V.Exa., mas é o PT e é o Governo do Presidente 
Lula. A presença de V.Exa. aí representa a frustração 
de sonhos e esperanças de milhões de brasileiros, mi-
lhões de brasileiros. Isto é profundamente lastimável, 
porque a presença de V.Exa. aí, sentado, representa 
uma frustração ética e uma frustração econômica, da 
qual, em parte, V.Exa. é vítima, porque V.Exa. é vítima, 
ou parcialmente vítima, das mesmas contradições que 
nortearam o Governo do Presidente Fernando Henri-
que. No Governo do Presidente Fernando Henrique, 
o ex-Ministro Mendonça de Barros foi destituído. Ele 
representava um pensamento diferenciado, do pon-
to de vista da política econômica, tal qual dizem que 
V.Exa. representa.

Se o Ministro Palocci, que é o responsável pelo 
Instituto de Resseguros do Brasil, é o responsável pelo 
Banco do Brasil, é o responsável pelo Banco Popular 
do Brasil, é o responsável pelos seus assessores, que 
volta e meia os seus nomes aparecem nas notícias 
dos jornais, se o Ministro Palocci não representasse 
a mais conservadora política econômica do planeta, 
eu tenho certeza de que o tratamento dado a V.Exa. 
seria igual ao que não é dado a ele.

V.Exa., portanto, é em parte vítima das contra-
dições do PT e da política econômica deste Governo 
que beneficia os banqueiros, que beneficia os gran-
des empresários, que tem as maiores taxas de juros 
do mundo e que oferece aos bancos brasileiros e in-
ternacionais, em nosso País, os mais extraordinários 
lucros da história do nosso País.

O erro, talvez, do Presidente Lula, tenha sido 
querer imitar o Presidente Fernando Henrique, e imi-
tou mal, porque copiou aquilo que o Governo anterior 
tinha de pior. Mas isso não interessa. Eu quis fazer 
essa referência, porque atribuo um pouco a presença 
de V.Exa. a essas contradições.

O Deputado Roberto Jefferson falou da Portugal 
Telecom. De tudo o que foi dito hoje aqui, isso talvez 
seja o mais grave, e o mais importante para que nós 
possamos dissecar essas investigações e essas acu-
sações.

V.Exa. disse, peremptoriamente, que não rece-
beu representantes da Portugal Telecom na Casa Civil; 
V.Exa. disse que não participou de nenhuma audiência 
com a Portugal Telecom; V.Exa. disse que não propiciou 
encontro da Portugal Telecom com o Presidente Lula. 
Há uma mentira dita nesta sala. Não sei por quem. E 
é uma mentira que pode ser aferida objetivamente. 
Ou mentiu o Roberto Jefferson, ou V.Exa. faltou com 
a verdade. Esta é a questão mais importante, que esta 
Comissão de Ética tem que investigar: quem faltou com 
a verdade, porque a acusação é grave, gravíssima. Ela 
envolve o Presidente da República, eventualmente, 
se constatado que houve essa audiência e que foram 
enviados representantes do PT e do PTB a Portugal 
para receber recursos e para quitar essas dívidas que, 
segundo consta, existiam entre PT e PTB, essa cum-
plicidade que a imprensa tem noticiado.

Eu pergunto a V.Exa.: V.Exa. reitera que não tem 
nada a ver com essa Portugal Telecom?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Reitero 
que, nos termos que o Deputado Roberto Jefferson 
colocou, eu não tenho nada a ver. Não participei do 
que ele está dizendo. Se eu recebi ou não a Portugal 
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Telecom, ou se eu estive em Portugal em reuniões 
com empresários e que a Portugal Telecom estivesse 
presente é uma outra questão. O que o Deputado Ro-
berto Jefferson disse aqui – aliás, eu não sei se ele me 
incluiu -, ele disse que o PT e o PTB enviaram, depois 
de audiência com o Presidente da República, que eu 
não estava presente, como...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Ele 
disse que V.Exa. propiciou essa audiência.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, isso 
eu refuto e nego. Isso eu refuto e nego. Se eu estive 
ou não com a Portugal Telecom, eu tenho que ver nas 
agendas, porque, de memória, eu não posso saber. 
Eu estive em Portugal, como é público e notório, e fiz 
reuniões com dezenas de empresários, fiz almoços. 
Muitos empresários foram. Eu preciso checar se... eu 
tenho aqui, posso checar, se a BR Telecom... se a Por-
tugal Telecom estava presente. E tenho que checar na 
minha agenda se a BR Telecom veio alguma vez na 
Casa Civil. Agora, com relação a essa afirmação do 
Deputado Roberto Jefferson, eu refuto e nego.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – O De-
lúbio foi tesoureiro do PT e tesoureiro da campanha 
presidencial do Presidente Lula. O PT tem uma verten-
te política intelectual, que é a vertente de que V.Exa. 
participa, e uma vertente sindical, que, ao que consta, 
era essa vertente que deu origem ao Sr. Delúbio. Eu 
pergunto a V.Exa.: antes da posse do Presidente Lula, 
o Delúbio era mais próximo de V.Exa. ou mais próximo 
do Presidente Lula?

O  SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O Delúbio 
vem do movimento sindical, mas quando o Presidente 
Lula já tinha deixado o movimento sindical. O Delúbio 
vem da última geração da CUT, da década de 90, do 
final da década de 90. O Presidente já não tinha mais 
relação nenhuma com a chamada articulação sindical, 
de onde vem o Delúbio. 

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – E nem 
com o Delúbio?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Como?
O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – E nem 

com o Delúbio?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Com o 

Delúbio, claro que tinha. Lógico que ele tem conheci-
mento do Delúbio e tinha relação com o Delúbio, como 
nós todos temos. Inclusive, eu, particularmente, tenho 
relação com o Delúbio, porque ele foi tesoureiro comigo 
na Executiva Nacional em duas gestões.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – V.Exa. 
tem uma experiência rica, intensa. No início do Gover-

no do Presidente Lula houve praticamente a duplica-
ção da bancada do PL e do PTB nesta Casa. V.Exa. 
poderia sugerir alguma explicação para o crescimento 
extraordinário dessas duas bancadas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A do PL, o 
PL tem que explicar. E o outro partido a que o senhor 
se refere?

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Eu sei. 
Mas é que V.Exa. tem experiência, tem conhecimento 
da Casa, é um analista político talentoso. Porque, sur-
preendentemente, 2 partidos vêem duplicadas suas 
representações...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O PL ven-
ceu as eleições...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – ... os 
mesmos acusados de receber mensalão, etc.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Bem, o que 
eu posso dizer...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – E luva, 
etc., etc.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – ... é que o 
PL elegeu o Vice-Presidente da República, saiu vitorio-
so na coalizão e participava do Governo com um dos 
Ministérios mais importantes, que é o Ministério dos 
Transportes, e depois o Ministério da Defesa. 

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Mas 
tinha 25 Deputados, passou para 50, Excelência. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Na Casa, 
houve um processo de mudanças. Muitos Parlamenta-
res de partidos queriam apoiar o Governo, queriam vir 
para a base do Governo. Como aconteceu no Governo 
passado. É o único critério que eu posso adotar. 

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – V.Exa. 
foi Presidente do PT e Chefe da Casa Civil. V.Exa., por-
tanto, é um homem bem informado, é um homem que 
tem uma raiz partidária forte e que tem tinha poderes 
expressivos no Governo. V.Exa., pelas manifestações 
que fez, praticamente não sabia o que acontecia a 
sua volta: nem no PT e nem na Casa Civil. Porque, 
ao que consta, o Valério esteve 12 vezes no Palácio 
do Planalto. Não sei se em reunião com V.Exa., mas 
esteve 12 vezes. Não é uma figura insignificante. O 
Delúbio também participava desses encontros para 
decidir cargos, empregos, etc. e tal. V.Exa. também 
desconhece as verbas de publicidade do Governo – se 
é que V.Exa. desconhece -, e os empréstimos para o 
PT? V.Exa. disse que deixou apenas uma dívida de 600 
mil reais e, de repente, aparecem milhões e milhões 
de reais de dívida. 
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Eu tenho o maior respeito pela história de V.Exa., 
mas não é verossímil o desconhecimento de V.Exa. de 
fatos que, convenhamos, depõem contra o Governo de 
V.Exa. e V.Exa. E V.Exa., um homem tão importante 
do PT, foi Presidente tantos anos, foi coordenador da 
campanha do Presidente, foi o Chefe da Casa Civil. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu não 
tenho por que saber dos contratos de publicidade do 
Governo que são feitos nas empresas, e/ou nos Mi-
nistérios, e/ou coordenados pela SECOM. Por que o 
Chefe da Casa Civil tem que acompanhar? Isso seria 
um absurdo. Não é atribuição...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – É que 
a publicidade, desculpe, tem um significado político.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Mas, não. 
No caso...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – A pu-
blicidade não é gratuita, não é para dar dinheiro para 
empresa de publicidade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim, sim.
O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Fazer 

política... desculpe.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – No caso do 

Presidente Lula...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado, vamos encerrar, por favor, já deu mais 
de 10 minutos. 

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Já 
vou encerrar. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A Casa Civil 
não tinha nenhuma relação com as decisões políticas 
sobre publicidade, que é de responsabilidade da SE-
COM, das empresas e/ou dos Ministérios. Com rela-
ção à Casa Civil, eu tenho controle do que acontece 
na Casa Civil. Mas o Palácio do Planalto não é a Casa 
Civil. Se o Marcos Valério foi ao Palácio do Planalto, à 
SECOM ou a outros espaços que não fossem a Casa 
Civil... Na Casa Civil, eu sei quando ele esteve e o que 
ele foi fazer, que foram as vezes que eu já declarei 
aqui que ele foi. Também não tenho como controlar, 
porque não é papel da Casa Civil. Não é a Casa Civil 
que controla isso. Tem um setor do Governo específico 
que, se não me engano, está ligado ao Gabinete Civil 
Institucional, que faz o controle de quem entra ou não 
no Palácio e para onde vai, certo? Eu não posso fazer 
esse controle, como Ministro-Chefe da Casa Civil, de 
quem entra no Palácio e vai, principalmente porque 
existem 5 ou 7 Secretarias no Palácio. Além da Casa 
Civil, nós temos o Gabinete Civil Institucional, a Se-
cretaria-Geral, temos a SECOM, temos as secretarias 

que estão afetas à Presidência da República, temos 
conselhos. Eu não  posso responder por isso. Tinha 
absoluto controle e fiscalizava as ações que estavam 
subordinadas a Casa Civil, mas essas não estão su-
bordinadas a Casa Civil. 

Com relação ao PT eu já disse aqui, eu não era 
mais membro da Direção, não participava mais da vida 
política, administrativa, financeira e orgânica do PT e 
não participava das decisões do PT.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr. 
Presidente, só mais duas questões, rapidamente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Ah! não, Deputado, são 14 minutos, não é possível.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Só 
para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– É a última.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – É para 
concluir. V.Exa. disse que a seleção do Governo se 
prendia... da nomeação de integrantes do Governo 
obedecia a critérios de natureza ética. V.Exa., que tem 
toda essa belíssima história a que já fiz referência, foi 
retirado da Casa Civil por razões que, convenhamos, 
V.Exa. deve desconhecer, porque V.Exa. mesmo dis-
se que nunca teve nenhuma acusação de corrupção, 
V.Exa. disse aqui, e é verdade. Agora, enquanto o Pre-
sidente Lula tira V.Exa. da Casa Civil, mantém na Pre-
sidência do Banco Central o Dr. Meireles, processado 
por evasão fiscal e sonegação. Que critérios éticos são 
esses que tem o Governo do PT? Com V.Exa., rigo-
roso, rígido, V.Exa. que tem essa bela história; e com 
o Ministro – porque é Ministro – Meireles, acusado de 
evasão de divisas e sonegação, continua lá incólume. 
Realmente, esse critério e elástico. E por fim, Presi-
dente, V.Exa...(Apupos) para concluir, um segundinho, 
é para concluir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu vou encerrar e os outros não vão poder falar.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Para 
concluir, vou concluir, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sr. Presi-
dente, essa questão do Banco Central é muito impor-
tante. Deputado Cezar Schirmer, eu vou pedir a V.Exa. 
o direito à dúvida para o Presidente do Banco Central, 
Henrique Meireles, por dever de ofício e por ser advo-
gado e pela gravíssima situação que significa para o 
País o Presidente do Banco Central ser acusado, como 
o senhor disse, de evasão de divisas e ...

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – So-
negação.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sonegação 
fiscal. Todos nós do Governo, principalmente da coorde-
nação do Governo, nos interessamos por esse assunto. 
E todos os advogados, todos as autoridades, todos os 
tributaristas, todos os advogados da área financeira que 
consultamos têm pareceres de que o Presidente do 
Banco Central, Henrique Meireles, é inocente. Como o 
Supremo Tribunal Federal está analisando essa ques-
tão, o Presidente adotou, entendo eu, a decisão de não 
tomar nenhuma decisão até que o Supremo Tribunal 
Federal analise essa questão. Mas o Governo tomou 
todos os cuidados de pedir... Porque são públicos esses 
processos, o próprio Henrique Meireles tem acesso a 
ales, os advogados do Presidente do Banco Central 
tem acesso. Evidentemente que a última palavra é do 
Poder o Judiciário, mas há um ponto de vista jurídico e 
pareceres consistentes de tributaristas, quero repetir, 
de advogados da área financeira, de remessa de re-
cursos, tudo, não oficiais, não da Receita Federal, não 
do Banco Central, por que aí não é o caso, que não 
há crime praticado pelo Presidente do Banco Central, 
Henrique Meireles. Mas isso quem vai julgar é o Su-
premo Tribunal Federal. Eu acredito... Eu sempre apoiei 
a decisão do Presidente de não demitir o Presidente 
do Banco Central por isso, porque inclusive procurei 
me informar e procurei me certificar do que estava 
acontecendo. Como fiz também no caso do Senador 
Romero Jucá, que tem um inquérito numa Prefeitura 
de Roraima, onde um Senador é citado, que não se 
sabe se é ele, e tem um processo judicial que estava 
na Justiça do Pará, de 10 anos atrás, com relação a 
essa famosa empresa Frangonorte. O Senador Romero 
Jucá informou ao Governo, antes de assumir o Minis-
tério da Previdência que tinha essa pendência e que 
não está transitada em julgado, ela não está julgada. 
Foi a decisão que foi tomada da manutenção dele no 
Governo até a reforma agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Fernando Coruja. V.Exa. 
dispõe de 5 minutos, Deputado .

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, eminente Deputado José 
Dirceu, V.Exa. é realmente – já foi salientado aqui – uma 
das histórias mais importantes recentes no País, uma 
liderança política incontestável, combativo. 

Eu  me lembro bem mesmo, quando foi criado 
esse Conselho de Ética – V.Exa. foi o Relator aqui na 
Câmara -, tivemos um longo embate porque eu apre-
sentei uma emenda que queria que este Conselho de 
Ética não fosse proporcional aos partidos, mas fosse 

com os notáveis da Câmara, e V.Exa. defendeu sua 
idéia e ela foi aprovada. Mas política tem altos e bai-
xos, como disse aqui o Deputado Roberto Jefferson, 
citando até a ópera Carmina Burana, do Carl Orff. Nós 
vimos, recentemente, que o Schroeder, que reunificou 
a Alemanha por um dinheiro lá nas contas de campa-
nha, caiu no ocaso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O Kohl.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Des-

culpe, o Kohl, o Helmut Kohl caiu no ocaso. E o que 
nós temos agora? Nós temos uma situação onde um 
determinado empresário, por ordem do tesoureiro do 
PT, passa dinheiro que tem nas suas contas para vá-
rias pessoas. E esse dinheiro vem de onde? Bom, o 
empresário diz que vem de empréstimos. É evidente, 
para mim, é minha opinião, pelo que estou analisan-
do, que esse dinheiro não vem só dos empréstimos. 
Vem dos contratos superfaturados da propaganda e 
vem também de outras empresas, como veio no caso 
da USIMINAS. É evidente que não pode um empre-
sário que aumentou o seu patrimônio de 3 para 19 
bilhões fazer um empréstimo – como fez em 98 tam-
bém – faz empréstimo, fica devendo e ainda aumenta 
o seu patrimônio. É evidente que tem outras fontes de 
dinheiro, e esse dinheiro vem, na minha opinião, da 
propaganda e vem também de outras empresas. E 
ele vai para onde, esse dinheiro? Ele vai para essas 
pessoas que estão sendo apontadas agora e segue, 
ao que parece, 2 caminhos: um é o que se diz que é 
para as campanhas políticas, pagar contas de cam-
panhas; e o outro, de que eu estou convicto, é para o 
mensalão. E mensalão não significa receber dinheiro 
de mês a mês, um recebeu uma bolada para passar 
de partido, os Líderes partidários pegavam o dinheiro 
e alguns Líderes repassavam para os seus membros 
– até V.Exa. salientou que o PT não comprava Depu-
tado, não pagava Deputado, Delúbio falava a mesma 
coisa, Genoino a mesma coisa. Foi o PT que direta-
mente foi ali e deu dinheiro para cada Deputado. Isso 
eram os Líderes partidários que repassavam recursos. 
Mas isso não acontecia, na minha opinião, apenas 
com o PT. É óbvio que tem o Governo no meio, tem o 
Governo no meio. E, ao contrário do raciocínio que se 
faz aqui, que o PT tinha influência do Governo, o que 
me parece é que o Governo é que tinha influência no 
PT e utilizava o PT porque esses benefícios voltavam 
para o Governo. A mesma quantidade de dinheiro lá 
para a campanha eleitoral, para a campanha política, é 
para aumentar a base no Congresso, para mais gente 
apoiar. Dinheiro do mensalão é para aumentar a base 
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no Congresso, voto e tal. Então, esse dinheiro servia 
para aumentar a base no Congresso e para ajudar o 
Governo. Essas pessoas não podiam fazer nada sem 
ter... E aí eu digo... Muitos falaram em conhecimento, 
eu vou além: não pode ser só conhecimento. Alguém 
no Governo ajudava, era conivente, porque não é pos-
sível o “cara” ter um esquema dessa ordem. Não é só 
de conhecimento, tem que ter alguma coisa lá dentro 
do Governo que faça isso. E essa é a situação mais 
grave, Deputado José Dirceu, um Deputado que eu 
admiro muito e que é acima da... É que V.Exa., hoje, 
pelos depoimentos todos aqui, é o principal suspeito 
de dentro do Governo ter essa ação. É isso que está 
colocado. Nós vamos investigar. O nosso partido, que 
é o PPS – eu falo aqui pelo partido – defendeu a tese 
da CPI do Mensalão e vai trabalhar incessantemente 
para investigar, porque nós queremos justiça também, 
nós queremos que os que forem culpados sejam pu-
nidos e os que forem inocentes sejam inocentados. 
E eu, sinceramente, torço para que V.Exa. não esteja 
envolvido nessa questão, porque V.Exa. é uma reserva 
na política do País. Agora, hoje, a situação colocada 
é esta: V.Exa. é, realmente, o suspeito por todas as 
colocações nos jornais e aqui na Casa de que, sendo 
Governo, ou V.Exa. ou alguém é obrigado no Governo 
a estar fazendo esse papel. É por isso que nós vamos 
investigar, vamos trabalhar para investigar, exatamente 
para ter colocado claramente quem é responsável e 
quem não é, para que os inocentes sejam inocentados 
e os culpados sejam punidos. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Foi por isso 
que eu não renunciei, Deputado Coruja, porque eu 
quero provar que eu sou inocente, que eu não tenho, 
não tive nenhuma participação em nenhum esquema, 
em nenhuma compra de votos, nunca autorizei, nunca 
participei e nem tive conhecimento. Falo com tranqüili-
dade e com serenidade, porque eu estou com a cons-
ciência tranqüila, porque não o fiz. E, se o tivesse feito, 
eu teria assumido, teria assumido, mas não o fiz. Por 
isso que eu digo com tranqüilidade que não  fiz e não 
vou aceitar. Por isso que eu vou lutar até o fim. Por isso 
mesmo que eu quero ir à CPI do Mensalão e quero 
que ele investigue a fundo, aponte os responsáveis e 
puna os responsáveis, se é que existe o que o senhor 
está dizendo que existe. O senhor está inferindo que 
tem dinheiro de empresa, dinheiro de contratos de 
publicidade, que no Governo tinha um centro, tinha 
alguém que coordenava. Eu digo ao senhor e a todos 
os Parlamentares aqui: eu não coordenei, não parti-

cipei, não autorizei e não fui conivente com nenhuma 
compra de voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a nobre Deputada Zulaiê Cobra, por 
5 minutos.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Sr. Ex-Ministro, Deputado José 
Dirceu, eu quero iniciar dizendo que, em 1965, nós 
começamos juntos uma luta contra a ditadura, daí 
por que somos colegas de classe. Quando o senhor 
se referiu ao nosso passado, as pessoas aqui não en-
tenderam. É bom que entendam. O senhor não mu-
dou, nem eu mudei. A sua arrogância faz parte da sua 
personalidade, que é o seu jeito próprio. Já era assim 
no movimento estudantil. Sempre foi assim. Aliás, até 
a sua capacidade de não renunciar faz parte da sua 
categoria, da sua capacidade de luta e do seu jeito de 
ser, que, aliás, é muito próprio também do meu jeito. 
Nós somos mais ou menos parecidos. Somos de bri-
ga. O senhor é de briga, eu sou de briga. Mas agora, 
meu ex-Ministro, o senhor é um homem que tem muita 
capacidade de ser, portanto, enquanto Ministro, teve 
um poder muito grande. Eu ficava olhando e ficava até 
com muito medo e muito receio. V.Exa. teve todos os 
títulos, e os títulos foram dados porque o senhor tinha 
uma pose danada. Agora, hoje, o senhor está humil-
de. O senhor veio muito bem acompanhado, com um 
grande Advogado, que é o Dr. José Luís, meu amigo 
lá de São Paulo. O senhor hoje prova a sua humildade 
vindo ao Conselho de Ética e indo a todas as outras 
CPIs. Portanto, o senhor mudou, mudou bastante, de-
pois que saiu do Governo. Já é um grande passo para 
discutirmos essas questões e para nós resolvermos 
definitivamente essas listas. 

É uma vergonha, Ministro José Dirceu. Eu estava 
ali fora, a Jovem Pan tinha listas nas mãos, várias listas. 
Eu não agüento, o povo brasileiro não agüenta. Todo 
dia sai uma lista de Deputados que levaram dinheiro. É 
muito dinheiro, Ministro José Dirceu! É muito dinheiro! 
Nem se compara com os dinheiros do passado. O PT 
gosta de fazer essa ilação. 

E por falar no PT, eu fico muito triste pelo PT, 
porque, hoje, a culpa toda é do PT. O senhor acabou 
de dizer aqui que não tem nenhuma responsabilidade 
por nada. É culpa do PT, é culpa do Delúbio, é culpa 
do Sílvio Pereira, é culpa de todos da Executiva, do 
Genoino – coitado do Genoino. O Genoino agora saiu 
arrasado, é culpado também. E o senhor não é culpado 
de nada. E o PT, a Bancada do PT, pessoas inocentes, 
pessoas da melhor categoria, meio abismadas, ainda 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02459 

ficam aqui prestando homenagens a V.Exa., porque 
V.Exa. tem força. Muitos deixaram de perguntar aqui, 
muitos foram embora, ressabiados, porque o senhor 
é uma potência. Não tenho a menor dúvida. Mesmo 
fora do Governo, é uma potência. 

Então, nós temos aqui hoje algumas colocações. 
O senhor fala: “Eu represento o PT, lutei por isso, pelo 
que eu represento na Esquerda, pelo que eu represen-
to na eleição do Lula”. Devo dizer que o senhor é um 
vitorioso, Ministro, o senhor conseguiu eleger um Pre-
sidente da República. Eu presto homenagens a V.Exa., 
o senhor chegou ao poder e teve o poder nas mãos 
– e que poder maravilhoso! Portanto, V.Exa. não pode 
dizer que não teve poder, que V.Exa. não mandou, que 
V.Exa. não teve junto ao Governo Lula muito poder. E 
o Governo Lula confiava no senhor. Eu tenho certeza 
disso, porque eu conheço o Lula muitíssimo bem. Eu 
sei da confiabilidade que ele tinha na sua pessoa. 

Quando o senhor pensou, lá atrás, em deixar o 
partido, meados de 2004 – o partido não, o Governo, é 
que estou preocupada com esse partido –, ou melhor, 
quando o senhor pensou em deixar o Ministério, em 
meados de 2004, o senhor disse que se aconselhou 
com dirigentes do PT. Eu queria saber com quem. O 
senhor falou isso. O senhor falou para o Roberto Je-
fferson: “Por que você fez isso comigo? Por que você 
traiu a minha confiança e a confiança do Lula?” Então, 
a minha pergunta, Deputado José Dirceu: qual foi a 
traição do Deputado Roberto Jefferson? E  o senhor 
hoje falou aqui que ele traiu.

A outra questão. O senhor falou que fez uma pes-
quisa para uma avaliação pessoal, porque o senhor 
ficou 1 ano e meio com essa questão do Waldomiro 
Diniz na sua cabeça. Aliás, foi uma questão que até 
hoje virou fantasma. O senhor sabe que as questões 
não são jurídicas, as questões são morais. Nós esta-
mos aqui hoje discutindo mais questão moral de com-
portamento do que questão jurídica. O senhor sabe 
disso. O Collor foi cassado por questões morais. Juri-
dicamente, o Supremo Tribunal Federal não condenou 
o Collor. Aliás, quando o senhor fala que a Justiça vai 
decidir, eu tremo, porque a Justiça não decide nada e 
demora demais. O senhor acabou de falar do exemplo 
aí do ex-Ministro que tem uma pendência há 10 anos 
e até hoje continua a pendência. Portanto, eu tenho 
muito receio de que a gente esteja discutindo aqui só 
questões jurídicas. Nós estamos discutindo questões 
morais. Portanto, eu gostaria que V.Exa. dissesse: nes-
sa pesquisa, qual foi o instituto que fez, quem pagou e 
quanto foi? O senhor falou nessa pesquisa, que aliás 

deu 60% até das pessoas aí contra a possibilidade 
de o senhor ter participado de alguma coisa do Wal-
domiro Diniz.

Por que o senhor falou aqui nesta noite que a 
CPI do Banestado era contra o PT? Aguçou a minha 
curiosidade. A CPI do Banestado não deu em nada, foi 
um rolo danado, acabou com 2 relatórios, uma briga 
desgraçada. E o que é pior: não veio à tona nada do 
que precisava ter vindo à tona. Então, eu queria que 
V.Exa. respondesse rapidamente.

Eu não vou fazer mais nenhuma questão, V.Exa. 
já respondeu tudo, V.Exa. já negou tudo e, portanto, eu 
não tenho mais nenhuma questão a fazer. Só essas 4 
questões que eu quero levantar, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – A CPI do 

Banestado se voltou contra o PT, foi utilizada contra o 
PT. Foi divulgado que os Parlamentares do PT haviam 
divulgado o banco de dados. Houve um repúdio geral 
de todo o empresariado, de todo o sistema financeiro, 
e não foi o PT que divulgou aquele banco de dados. 
Isso deu um enorme prejuízo à imagem do PT, enorme 
prejuízo para o PT. Foi usado e abusado isso. E não 
fomos nós que divulgamos o banco de dados. Não foi 
nenhum Parlamentar do PT. Eu não entendi a questão. 
Evidentemente que aqui nós estamos discutindo a ques-
tão moral e política. Não é uma questão jurídica.

Com relação à pesquisa, eu tenho que fazer uma 
verificação porque eu estou cansado e não tenho me-
mória aqui de como foi feito nada, tudo indica que foi 
dentro de uma outra pesquisa que o próprio PT fez. 
Eu vou ter que verificar isso e dou os dados depois, 
porque não foi uma pesquisa exclusiva para me aten-
der, que eu encomendei.

Com relação à quebra de confiança que eu falei 
do Deputado Roberto Jefferson, foi por causa das ten-
tativas de organizar, nos órgãos públicos, esquemas 
de arrecadação de recursos, como apareceu no IRB, 
com o Sr. Lídio Duarte, que acabou denunciada, e nos 
próprios Correios, esse esquema dos Correios. É disso 
que eu falo. Porque o Governo não convidou esse ou 
aquele partido, essa ou aquela liderança para participar 
do Governo para levantar recursos nas empresas es-
tatais para os partidos políticos, e sim para gerir essas 
empresas estatais. É nesse sentido que eu falei.

Tem mais alguma coisa. Bem, as outras questões 
são questões políticas que...

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Dos 
dirigentes do partido, o senhor se aconselhou com 
dirigentes do PT.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu me acon-
selhei com os dirigentes que são mais próximos de mim 
na Comissão Executiva Nacional e com os líderes do 
PT naquele momento. São os com quem sempre con-
verso quando tenho que tomar alguma decisão.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Não 
têm nome?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Bom, o Ge-
noino era Presidente do PT; os líderes aqui na Câmara 
e no Senado; as pessoas que são próximas de mim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o último orador, José Carlos Araújo.

Cinco minutos, para encerrar, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado José Dirceu, 
tenho a impressão que hoje foi um dia frustrante para 
milhões de brasileiros. Esperávamos um embate muito 
anunciado, um grande debate aqui entre o senhor e 
o Deputado Roberto Jefferson, e isso não aconteceu. 
Mas V.Exa., Deputado José Dirceu, na sua explana-
ção, falou em determinado momento que não era nem 
Deputado, ou que estava licenciado, fazendo alusão a 
alguns fatos ocorridos quando V.Exa. era Ministro da 
Casa Civil. Mas eu tenho a impressão, no meu pensa-
mento, Deputado eleito é Deputado por quatro anos, 
só deixa de ser Deputado por morte, por renúncia ou 
por cassação. Tanto é verdade que V.Exa. optou pelo 
salário de Deputado, se não me engano. V.Exa. optou 
pelo salário de Deputado, continuou Ministro, mas re-
cebendo por esta Casa. Portanto, havia uma vinculação 
clara com esta Casa como Deputado.

Portanto, esse reparo, no meu entendimento, Sr. 
Relator. Realmente, como Ministro ou qualquer pessoa 
que se afaste, o licenciado continua como Deputado. 
É Deputado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Des-
culpe, nobre colega, o Deputado José Dirceu confir-
ma a opção?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – É um direito 
constitucional que tenho. Eu fiz essa opção.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Certo. 
V.Exa. fez a opção.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Fiz.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– E é legal. Lógico, ele tem o direito de escolher por 
onde quer receber. Como Deputado, tem o direito de 
receber.

Mas eu vi aqui, V.Exa. teve muitas viagens a Por-
tugal – não vou perguntar sobre Portugal Telecom...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, fiz 
uma viagem a Portugal.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Então, nessa viagem do senhor a Portugal, o senhor 
esteve com o Sr. Fernando Pinto, Presidente da TAP, 
para tratar da compra ou da venda da VARIG?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Estive com 
ele num jantar, mas não para tratar da compra da VA-
RIG ou da TAP. Ele esteve num jantar em que fiz um 
pronunciamento, com vários empresários.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– O senhor conhece o Sr. Ricardo Salgado, Presidente 
do Banco Espírito Santo?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Conheço.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– Que tipo de relacionamento teve ou tem com ele?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nenhum 

relacionamento. Conheço ele, porque ele é presiden-
te de um banco e esteve presente aqui no Brasil em 
reuniões com o Governo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– O senhor teve alguma interferência na venda da 
Embratel à Telmex?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Nenhu-
ma.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Mas, quando o negócio foi concluído, o senhor foi até 
a Embaixada do México, onde havia uma comemora-
ção pela compra da Embratel pela Telmex.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, eu fui 
à Embaixada do México em uma atividade oficial da 
Embaixada e, pelo que me consta, não tinha nenhuma 
relação com a compra da Embratel pela Telmex.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– O senhor esteve em Cuba algumas vezes.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não sei 
quantas, mas eu vou a Cuba regularmente, pelo me-
nos a cada dois anos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Mas, quando Chefe da Casa Civil, esteve alguma 
vez em avião particular?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– Não?
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– Todas as vezes em avião de carreira, nunca em 
avião particular?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Fui no 
avião da Presidência da República, quando fui com o 
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Presidente da República. Depois, fui em aviação co-
mercial.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Pois é, Deputado José Dirceu, esta noite realmente 
nada de novo foi acrescentado ao depoimento. Tudo 
que aconteceu aqui nós já sabíamos, já estava nas 
revistas com muita antecedência. Portanto, mais uma 
vez eu repito, e vou ser breve e acabar, Sr. Presidente, 
ficamos frustrados com essa noite, com os depoimen-
tos que aqui aconteceram.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Pois não, Relator Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dese-

jo, nobre Deputado José Dirceu, submetê-lo a três ou 
quatro quesitos.

A campanha do seu filho Zeca Dirceu, V.Exa. 
sabe se contou com alguma contribuição ou doação 
de alguma das empresas do Sr. Marcos Valério ou 
dele próprio?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não tenho 
essa informação, mas suponho que não.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas o 
senhor poderia conseguir a informação?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não. Aí, eu... 
eu não posso fazê-lo, porque ele tem vida própria...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A sua 
ex-esposa também tem vida própria, o senhor poderia 
obter uma informação com ela?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Vou solici-
tar a ela que envie.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Certo. 
Se puder conseguir dele também.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Vou soli-
citar a ele que envie a prestação de contas. Se bem 
que acho que isso está no site do TRE. Mas eu farei, 
eu farei, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito 
bem. Boa vontade de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu faço 
com o maior prazer.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Con-
sulto a V.Exa. se teve conhecimento da operação da 
TELEMAR como sócia de uma empresa pertencente 
ao filho do Presidente Lula.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Só quando 
veio a público pela imprensa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E a 
última indagação. Retornando àquele assunto que 
foi objeto de uma indagação nossa, sobre a reunião 
que houve com o Presidente da República, em março 
deste ano, em que o Deputado José Múcio confirma 
que esteve com o Presidente, acompanhando Roberto 
Jefferson, e que foi tratado do assunto do mensalão. E  
V.Exa. disse que não esteve nessa reunião. Realmente 
aqui nos Anais nós temos as declarações do Deputado 
José Múcio, em que ele confirma que compareceu à 
reunião, estando presentes o Ministro Walfrido, o Líder 
Deputado Arlindo Chinaglia e não se recorda bem se 
estaria presente o Ministro Aldo Rebelo. 

Mas eu gostaria de saber de V.Exa.: houve esse 
encontro, houve essa reunião com o Presidente da Repú-
blica, tratou-se do assunto, que foi confirmado pelo Depu-
tado José Múcio. Em nenhum momento o Presidente da 
República conversou com V.Exa. sobre o assunto?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Comigo 
pessoalmente não, mas na Coordenação do Governo 
sim, porque ele solicitou ao Deputado Aldo Rebelo 
que viesse à Câmara dos Deputados e visse quais os 
procedimentos que a Câmara dos Deputados adotou 
quando surgiram as denúncias do Deputado Miro Tei-
xeira, todos os acontecimentos.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas, a 
partir desse encontro, V.Exa. não tem conhecimento 
de uma iniciativa própria do Presidente?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Essa foi a 
iniciativa. Ele solicitou ao Deputado Aldo Rebelo e o 
Deputado Rebelo retornou a ele que a Câmara abriu 
um procedimento na Corregedoria e que o Deputado 
Roberto Jefferson não sustentou as acusações ou a 
denúncia que vinha fazendo. Como ele mesmo disse 
aqui que não sustentou, inclusive para o Deputado 
Miro Teixeira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
não iniciou diretamente o Poder Executivo qualquer 
investigação?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – O Poder 
Executivo não. Mediante a informação da Câmara, que 
a Câmara tinha aberto um procedimento na Correge-
doria e tinha encerrado porque não havia provas.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Vou à 
última indagação: o Sr. Delúbio trabalhou com V.Exa. 
em mais de uma oportunidade como Tesoureiro do 
partido. Presumo que se trata de uma pessoa da sua 
confiança, pela função que exerceu. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Da con-
fiança do Diretório Nacional, da Executiva do partido 
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e da minha confiança, porque ele é eleito pelo Dire-
tório Nacional.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Certo, 
mas também da sua confiança.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Da minha 
confiança.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pelo 
conhecimento que V.Exa. tem dele, V.Exa. acredita 
que ele seria capaz de realizar essas operações de 
empréstimo sem o conhecimento do partido?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Ele já afirmou 
– e eu já repeti aqui – que recebeu uma autorização da 
Comissão Executiva Nacional para fazer frente às dívi-
das e ele já assumiu a responsabilidade. Ele já assumiu 
perante a CPI dos Correios, perante o Ministério Público 
que ele assume a responsabilidade pelos atos que pra-
ticou a partir dessa delegação, dessa autorização. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Essa 
autorização foi objeto de deliberação do órgão com-
petente do partido?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não tenho 
essa informação, é preciso checar. Estou relatando o 
que o Sr. Delúbio Soares expressou na CPI dos Cor-
reios e no Ministério Público. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa., 
como dirigente do partido por um bom tempo, tem co-
nhecimento de que há um dispositivo no estatuto que 
exige a celebração de avenças dessa natureza e exige 
a autorização do órgão competente do partido?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Mas no caso, 
como é público e notório, depois não houve isso. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não 
houve a autorização?

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, de-
pois.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A de-
liberação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Não, houve 
uma autorização, segundo o Sr. Delúbio Soares. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sim.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Depois, 

agora, quando os fatos vieram a público, ficou evidente 
que não havia uma prestação de contas da parte dele 
à Comissão Executiva de como eram feitos esses em-
préstimos e quanto eram esses empréstimos. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A pres-
tação de contas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Sim.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
a Presidência poderá solicitar do partido se houve 
uma ata...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Pode.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ...se 

houve uma deliberação, eu requeiro, autorizando a 
celebração dos contratos, dos empréstimos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Deve so-
licitar.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Porque o 
estatuto, eu sei que já li o estatuto, existe um dispositivo 
específico que exige a autorização por deliberação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Depu-
tado,...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu estou 
requerendo à Presidência, solicitar do partido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu quero 
repetir. Eu não era membro da Executiva, não acom-
panhava. Estou reproduzindo o que o Sr. Delúbio Soa-
res disse ao Ministério Público e à CPI, porque eu não 
estava lá, não acompanho mais a vida orgânica do PT 
desde dezembro de 2002, quando eu me licenciei e, 
em março de 2004, renunciei.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito 
bem. Então, Sr. Presidente, fica esse requerimento 
para solicitar ao partido essas informações. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, eu vou encerrar a sessão, agra-
decendo a presença do nobre Deputado José Dir-
ceu.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Sr. Presi-
dente, eu só queria um requerimento, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Eu 
não vou interrogar, eu só queria fazer um esclareci-
mento: o PMDB não faz parte do Governo Lula. 

Uma parte, sem autorização da Convenção Nacional, 
sem autorização da Executiva e de dois terços dos dele-
gados, faz parte do Governo Lula. Quero dizer ao Ministro 
Dirceu, que hoje demonstrou ser um recém-nascido. Não 
viu, não ouve, não cheira e não (ininteligível) com nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Está encerrada a sessão.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Não, não, 
Sr. Presidente! O requerimento meu, Sr. Presidente! 
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da Vigésima Quinta Reunião (Ordinária) 
realizada em 9 de agosto de 2005

Às quinze horas e quarenta e quatro minutos do 
dia nove de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se o Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 08 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Ricardo Izar. Presentes os Senhores Depu-
tados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Edmar Moreira, 
Carlos Sampaio, Chico Alencar, Gustavo Fruet, Josias 
Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad, Orlando Fantazzini, 
Ricardo Izar, Jairo Carneiro e Robson Tuma, membros 
titulares; Cezar Schirmer, Fernando de Fabinho, Mauro 
Benevides, Neyde Aparecida e Pedro Canedo, membros 
suplentes. Deixaram de registrar a presença os depu-
tados Benedito de Lira e Ciro Nogueira. ATA – Por soli-
citação do Deputado Orlando Fantazzini, 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 correspondência recebida do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Adylson Motta, encami-
nhando síntese dos processos já apreciados pelo TCU 
versando sobre fiscalizações realizadas na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, no período em que 
o Senhor Eduardo Medeiros ocupou a diretoria de Tec-
nologia, observando que não lhe foi imputada, nessas 
auditorias, qualquer irregularidade; Esclareceu, ainda, 
sobre o pronunciamento do Senhor Presidente da Câ-
mara dos Deputados acerca da ordem cronológica de 
entrada, na Secretaria da Mesa, das representações do 
PTB contra os deputados José Dirceu e Sandro Mabel, 
e do Partido Liberal contra os Deputados Sandro Ma-
tos, Alex Canziani, Joaquim Francisco e Neuton Lima. 
ORDEM DO DIA: Instauração dos processos encami-
nhados pelo Presidente Severino Cavalcanti, em oito de 
agosto p.p., contra os Deputados:1) Representação nº 
32/05 – Representação do Partido Liberal – Presiden-
te Valdemar Costa Neto – Representação para fins de 
instauração de processo disciplinar contra o Deputado 
Joaquim Francisco – PTB/PE; 2) Representação nº 
33/05 – Representação do Partido Liberal – Presidente 
Valdemar Costa Neto – Representação para fins de ins-
tauração de processo disciplinar contra o Deputado Alex 
Canziani – PTB/PR; 3) Representação nº 34/05 – Re-
presentação do Partido Liberal – Presidente Valdemar 
Costa Neto – Representação para fins de instauração 

de processo disciplinar contra o Deputado Neuton Lima 
– PTB/SP; 4) Representação nº 35/05 – Representação 
do Partido Liberal – Presidente Valdemar Costa Neto 
– Representação para fins de instauração de processo 
disciplinar contra o Deputado Sandro Matos – PTB/RJ; 
Por decisão do plenário do Conselho, as Represen-
tações nºs 33, 34 e 35, de 2005, foram apensadas à 
Representação nº 32/05. O Presidente, de acordo com 
o art. 14, § 4º, I do Código de Ética, c/c art. 7º, §s 1º e 
2º do Regulamento do Conselho de Ética, designou os 
Deputados Ann Pontes, Júlio Delgado e Nelson Trad, 
este relator, para comporem subcomissão de inquérito 
destinada a promover as devidas apurações dos fatos 
e das responsabilidades em relação às representações 
citadas. Prosseguindo, o Presidente passou à leitura 
do parecer da Consultoria, distribuído aos membros, 
acerca do processamento de representações contra 
deputados por quebra de decoro. Seguindo a ordem 
dos trabalhos, o Presidente passou a palavra, pela or-
dem, aos deputados Edmar Moreira, Carlos Sampaio, 
Orlando Fantazzini, Júlio Delgado, Sandro Mabel, Chi-
co Alencar, Mauro Benevides, Jairo Carneiro, Nelson 
Trad e Ângela Guadagnin. Antes de encerrar a presente 
reunião, o Deputado Ricardo Izar, Presidente, convocou 
todos os membros do Conselho de Ética para a próxima 
reunião ordinária, amanhã, dia dez de agosto de dois 
mil e cinco, quarta-feira, às quinze horas. O inteiro teor 
desta reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após 
serem decodificadas, farão parte deste documento. EN-
CERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e vinte 
e dois 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. 
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DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Sumário: Instauração de processo contra os Depu-
tados Joaquim Francisco (Representação nº 32, 2005); 
Alex Canziani (Representação nº 33, de 2005); Neuton 
Lima (Representação nº 34, de 2005) e Sandro Matos 
(Representação nº 35, de 2005).

OBSERVAÇÕES

Há intervenção inaudível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Peço silêncio ao Plenário e gostaria que os Srs. 
Deputados se sentassem.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, tem a palavra o nobre Deputado Orlan-
do Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, para que possamos avançar nos trabalhos, 
uma vez que a ata já foi entregue a todos os Srs. Par-
lamentares, peço a dispensa da leitura da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa 
da leitura da ata permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.
Expediente.
Correspondência recebida, do Presidente do 

Tribunal de Contas da União, Adilson Motta, encami-
nhando síntese dos processos já apreciados pelo Tri-
bunal de Contas da União, versando sobre as fiscali-
zações realizadas na Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos.

Ofício do Ministro Waldir Pires, encaminhando 
as avaliações da Controladoria-Geral sobre atos de 
gestão relacionados à área sob responsabilidade do 
Sr. Eduardo Medeiros.

Correspondência encaminhada pelo Sr. Benedito 
Domingos, comunicando que não poderá comparecer 
à audiência designada para sua oitiva por motivos de 
força maior.

Ordem do Dia.

Eu vou deixar o item das representações dos 4 
Srs. Deputados, que a Mesa encaminhou a este Con-
selho, por último.

Gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre o 
pronunciamento do Presidente da Câmara, ontem.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, talvez eu me adiante, mas eu quero aqui, de 
público, mais uma vez, hipotecar minha solidariedade 
a V.Exa. e ao Sr. Relator pela maneira séria, compe-
tente e insuspeita com que vêm-se havendo à frente 
dos trabalhos deste Conselho de Ética.

Tendo em vista as últimas declarações de S.Exa., 
o Presidente desta Casa, Severino Cavalcanti, à im-
prensa, nós não podemos, de maneira nenhuma, de 
forma nenhuma, aceitar – nós que sabemos o que tem-
se passado – que seja imputado a este Conselho de 
Ética nenhuma responsabilidade em termos de qual-
quer tipo de protelação que possa haver decorrente 
desse processo. 

Ainda mais, eu estou autorizado aqui pelo Depu-
tado Sandro Mabel, Líder do PL, a dizer que ele quer 
que seu processo seja apreciado, seja julgado pelos 
pares desta Casa, para que não paire, absolutamen-
te, nenhuma dúvida de que existe alguma manobra, 
algum acordo nesse sentido.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Srs. Deputados, eu gostaria de fazer alguns escla-
recimentos aos membros do Conselho. 

Ontem, eu fui convidado para uma reunião com 
O SR. PRESIDENTE da Câmara, Severino Cavalcanti. 
Ao desembarcar no aeroporto, fiquei sabendo, e ve-
rifiquei também pelo rádio, das declarações do Presi-
dente Severino Cavalcanti, que foi muito injusto com 
o Conselho de Ética, especialmente com o Presidente 
do Conselho. Disse ele que pôde mandar 4 processos 
para cá, dos 4 Deputados do PTB, e que nós não terí-
amos estrutura suficiente para receber os outros; que 
eu estava jogando para a platéia pedido do José Dir-
ceu e do Sandro Mabel; que ele estava obedecendo 
a uma ordem cronológica da entrada; que eu demorei 
para mandar a representação do José Dirceu à Mesa 
da Câmara.Eu gostaria de esclarecer os Srs. Depu-
tados e as pessoas que estão nos ouvindo, dizendo 
o seguinte: todo o Brasil viu, no dia do depoimento do 
José Dirceu, que o Presidente do PTB entregou a este 
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Presidente uma representação contra José Dirceu e 
Sandro Mabel. Era aproximadamente 16 horas. Eu fi-
quei presidindo os trabalhos até às 23h30min. No dia 
seguinte, de manhã, entreguei à nossa secretária o 
material e mandei preparar. Antes, porém, o Deputado 
Jairo Carneiro, Relator, e eu estudamos a represen-
tação até12h30min. Então pedimos que preparassem 
a documentação, o ofício, e encaminhassem à Mesa. 
O Deputado Jairo Carneiro e eu voltamos a este Con-
selho de Ética às 19 horas. Não dava mais tempo de 
entregar, então mandei entregar no dia seguinte, de 
manhã. Levamos um dia para encaminhar à Mesa da 
Câmara, um dia. E foi entregue. Acontece que o PL 
fez uma representação contra 6 Deputados e entre-
gou diretamente à Mesa, no dia 3, e nós entregamos 
no dia 4, de manhã. Então, dentro da ordem cronoló-
gica, eles entraram antes. Mas entregaram lá e não 
aqui. Foi numerado e protocolado lá, porque sempre 
é protocolado lá.

Então, eu gostaria de esclarecer isso, dizendo que 
o Conselho de Ética está fazendo um trabalho aberto, 
transparente, imparcial, dando chance a todos, direito 
de defesa a todos. Agora, isso é um julgamento políti-
co. Nós devemos uma satisfação aos Deputados, aos 
Senadores e à sociedade brasileira. Nós vamos fazer 
e vamos até o fim. 

uma outra coisa eu gostaria de esclarecer. Nós, 
do Conselho de Ética, sabemos se temos estrutura ou 
não para acompanhar 2, ou 3, ou 5, ou 10 processos. 
Nós também podemos definir de que maneira vamos 
agir. Se temos 4 ou 5 Deputados com o mesmo fato 
gerador podemos fazer 1 processo, só com 1 Rela-
tor. E vou usar, inclusive, a partir de agora, os nossos 
suplentes. Vamos pedir uma participação maior dos 
suplentes. Não adianta pedirem para aumentar o Con-
selho de Ética. Não precisa. Agora, eu quero fazer um 
apelo a todos, para adiantarmos os nossos trabalhos, 
que estão em dia, porque para o processo do Depu-
tado Roberto Jefferson nós temos prazo até dia 8 de 
setembro. Nós iríamos terminar agora, dia 16, mas, 
por razões outras, que foi o novo processo contra o 
Deputado Roberto Jefferson, apensamos ao primeiro 
o segundo processo. E já foi devolvido pela Mesa. De 
qualquer maneira, a partir de agora, eu quero fazer um 
apelo: vamos trabalhar praticamente a semana toda, 
e assim adiantarmos. 

Nós estamos mandando uma correspondência ao 
Presidente da Câmara, pedindo que todos os proces-
sos de cassação ou por falta de decoro Parlamentar 
de Deputados sejam enviados ao Conselho de Ética. 

Cabe a nós, do Conselho de Ética, acharmos as formas 
de agir, de trabalhar. Eu vou usar os Relatores. Todos 
têm direito a ser Relator. Só não pode ser Relator os 
Deputados do mesmo Estado e do mesmo partido. 

Então, nós vamos ter, sim, condições de traba-
lhar. E, se Deus quiser, nós vamos dar uma satisfação 
à sociedade brasileira.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Na 
verdade, Sr. Presidente, eu queria, inicialmente, cum-
primentar V.Exa. pelo trabalho isento, pela forma equili-
brada como tem conduzido estes trabalhos, pela forma 
serena como tem desenvolvido as atividades do Con-
selho de Ética. Eu quero acreditar que o Presidente 
Severino tenha se equivocado, porque foi uma infor-
mação inverídica. E eu prefiro acreditar no equívoco. 
Inclusive, uma informação e um proceder de S.Exa. 
que acabam indo na contra mão daquilo que o Brasil 
quer. O Brasil quer agilidade nessa apuração – V.Exa. 
bem abordou que temos condições de recepcionar as 
representações feitas – e quer uma apuração de fa-
tos concretos, de denúncias que tenham fundamento 
jurídico. Encaminhar para cá denúncias sem nenhum 
fundamento, tão-somente para cumprir um rito no 
sentido de que a ordem cronológica é que vai ditar, 
efetivamente, o envio ou não, isso, o Brasil não quer. 
O Brasil quer apuração de fatos concretos, denúncias 
concretas e contra pessoas que, realmente, estão 
sendo investigadas. 

Portanto, a atitude de V.Exa. foi muito sensata. 
Cumprimento-o e sou um testemunho, aqui, vivo do 
seu proceder dentro do Conselho de Ética.

Só queria fazer esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Muito obrigado. Srs. Deputados, eu pedi um parecer 
à Assessoria Técnica Legislativa a respeito disso tudo 
que está acontecendo. Eu gostaria de fazer este escla-
recimento, pedindo a todos que prestem bem atenção 
na resposta que recebemos da Assessoria Técnica 
Legislativa, porque é uma coisa muito importante.

Todas as representações recebidas pela Câmara 
devem ser encaminhadas à Mesa para as providên-
cias preliminares de numeração e publicação. Em se 
tratando de representação popular ou proposta parla-
mentar, individualmente, a Mesa deverá emitir pare-
cer fundamentado, determinando seu arquivamento 
ou envio ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
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para a instauração do competente processo disciplinar, 
conforme o Caso. Quando se tratar de representação 
proposta por partido político, representado no Congres-
so Nacional, porém, a competência da Mesa se esgota 
nas providências de numeração e publicação, devendo 
após remeter a matéria ao Conselho no prazo de duas 
sessões do respectivo recebimento, atendendo à nor-
ma geral do art. 139 do Regimento Interno. 

A Mesa não tem competência, assim, para de-
cidir ou deliberar sobre a remessa ou não das repre-
sentações protocoladas por partido político, quer por 
razões de mérito, quer por suposta falta de estrutura 
do Conselho para processar diversas representações 
simultaneamente. Estes são juízos do Conselho, que 
decidirá como instaurar os processos e proceder a to-
dos os atos necessários a sua instrução, nos termos 
previstos do art. 6º do Código de Ética. 

No juízo do Conselho, aliás, se compreende a 
decisão sobre a forma como deverão ser processa-
das as representações, se em conjunto ou separada-
mente. Havendo nexo entre elas, o Conselho poderá 
promover sua apensação, se considerar que a junção 
dos processos propiciará a perfeita visão do quadro 
probatório, seguindo a lição de Fernando da Costa 
Tourinho Filho, amparado em Pimenta Bueno. O au-
tor nos lembra que em casos de infrações conexas 
ou que procedam de diferentes delinqüentes associa-
dos, forma-se uma espécie de unidade estreita que 
não deve ser rompida. Todos os meios de acusação, 
defesa e convicção estão em completa dependência. 
Separar será dificultar os esclarecimentos, enfraque-
cer as provas e correr o risco de ter, afinal, sentenças 
dissonantes ou contraditórias. 

Estas, em síntese, as ponderações que nos ocor-
rem em relação à consulta formulada. 

Do mesmo modo, parece-nos que o Conselho, 
recebendo representação única que contemple fatos 
não conexos entre si, poderá decidir por seu desmem-
bramento e instauração de tantos processos quantas 
forem as acusações feitas. O procedimento estaria 
amparado pelo princípio geral contido no art. 57, Inciso 
lll, do Regimento Interno, que faculta às Comissões, 
quando diferentes matérias se encontrarem em um 
mesmo projeto, dividi-las, para constituírem proposi-
ções separadas, remetendo-os à Mesa para efeito de 
renumeração e distribuição. 

Eu quero só lembrar a todos que cabe ao Con-
selho decidir se vamos ter um processo para diversos 
Deputados com um único Relator ou, em havendo 

necessidade, diversos processos com diversos Re-
latores. 

Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzi-
ni. O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, eu queria inicialmente cumprimentá-lo em 
razão de ter expressado justamente o sentimento do 
Conselho de Ética quando indagado pelos meios de 
comunicação sobre a abertura do processo. Nós tive-
mos uma reunião quinta-feira passada. Nessa reunião 
nós fizemos um amplo debate, com a participação de 
todos os membros do Conselho. E nós já tiramos essa 
conclusão na interpretação do Regimento. Equivoca-se 
o Presidente, Severino Cavalcanti, quando pretende ser 
o juiz da admissibilidade. Ele é juiz da admissibilida-
de quando a representação – como bem mencionado 
pela nossa consultoria – for de cidadão comum ou de 
Deputado. Mas o juízo da admissibilidade, quando a 
representação for de partido político, compete exclu-
sivamente ao Conselho de Ética.

Por outro lado, lamento muito que o Presidente 
Severino Cavalcanti esteja fazendo prejulgamento da 
capacidade e competência dos membros do Conselho 
de Ética. Quem sabe se nós temos ou não condições 
para processar 1, 2, 5 ou 10 procedimentos somos 
nós do Conselho de Ética. E, se houver protocolo de 
10 processos aqui, nós teremos que nos desdobrar 
para poder atender dentro do prazo regimental – tra-
balhando sábado e domingo, se necessário for. Mas 
não compete ao Presidente desta Casa dizer se nós 
estamos capacitados ou não para fazer.

Se entendemos que não temos as condições, 
podemos até procurar a Presidência no sentido de am-
pliar o número de membros do Conselho, o número de 
funcionários para o Conselho, e assim por diante, mas 
quem tem essa decisão é o Conselho de Ética. 

E mais, o art. 139 do Regimento Interno da Casa é 
claro quando diz que o Presidente da Casa tem o prazo 
de 2 sessões para proceder à numeração. Caso não o 
faça, eu entendo que nós temos que dar andamento 
aos procedimentos, ainda que não haja o número. 

Proponho o seguinte: caso esses procedimentos 
não sejam devolvidos no prazo regimental, que faça-
mos um recurso ou uma representação à Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa, para que nós tenha-
mos um parecer da CCJ a ser deliberado em plenário 
para as medidas. 

O Presidente Severino não está acima do Re-
gimento desta Casa. O Presidente Severino também 
deve ser um cumpridor do Regimento Interno da Casa, 
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e não um interpretador do Regimento da Casa, de 
acordo com as suas conveniências.

Eu sou do PT, mas não é por ser do PT que vou 
defender conveniências dentro deste Conselho de 
Ética! Vou defender o compromisso que tenho, que é 
o compromisso com a democracia, com a ética, com 
a moralidade. E vou defender o compromisso com o 
Regimento da Casa. Este compromisso todos nós 
Deputados formalizamos na nossa posse.

Por outro lado, Sr. Presidente, quem pensa que 
a conveniência pode ser uma ação favorável, equivo-
ca-se, porque, ao querer segurar o procedimento, em 
especial o do Deputado José Dirceu, isso para mim 
sinaliza muito mais uma forma de querer desgastar a 
imagem de Parlamentares.

Eu tenho convicção de que não houve interven-
ção nenhuma do Partido dos Trabalhadores nesse 
episódio. E, portanto, espero que nós aqui tenhamos 
a decisão de cumprir estritamente o Regimento da 
Casa, para que não paire sobre o Conselho nenhuma 
dúvida de que nós aqui estamos fazendo uma grande 
pizza. Ao contrário, aqui nós não aceitamos pizza, em 
hipótese alguma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, serei breve nesta intervenção. Nem conveni-
ência, Deputado Orlando Fantazzini, nem banalização 
das nossas atividades, das nossas prerrogativas. Nós 
temos um limite aqui no Conselho de Ética. O nosso 
limite seria o dia em que todos os membros do Conse-
lho Ética, titulares e suplentes, estivessem, porventu-
ra, relatando alguma representação e não pudessem 
ter mais a coincidência de Estados e partidos. Esse 
seria o limite. Fora isso, o número de representações 
que V.Exa. encaminha, através deste expediente ao 
Presidente da Casa, é o limite que nós podemos su-
portar. Por isso que pede a nossa compreensão, nos-
sa dedicação para trabalhar dia de semana, ou fim de 
semana na atividade de Parlamentar. Essa não é uma 
solicitação de V.Exa, não é solicitação do Presidente da 
Casa, não é uma solicitação nossa, é uma solicitação 
da sociedade. Quem está pedindo que a representação 
encaminhada por um partido político seja dirigida ao 
Conselho de Ética é o Regimento. O grau de avaliação 
desses representados pelo Conselho de Ética vai de-
correr da necessidade da apuração de cada uma das 
representações, dada a sua necessidade.

Nós sabemos muito bem que foram entregues 
no mesmo dia, no mesmo momento, 6 representações 

diretamente à Mesa. Quatro são com o mesmo fun-
damento: uma suspeição. E amanhã poderíamos ter, 
sob evidente prova e fundamento, uma absolvição dos 
primeiros representados por este Conselho de Ética. 
Temos que deixar isso bem claro para a sociedade, 
para que ela fique bem esclarecida de que nós não 
podemos banalizar os julgamentos e as decisões do 
Conselho de Ética.

Por isso, a decisão de V.Exa. é acertada, V.Exa. 
foi perspicaz. Queria, como membro do Conselho, con-
signar minha assinatura nesse expediente que será 
encaminhado. Essa é uma decisão que V.Exa. adota, 
na condição de Presidente, e envia ao Presidente da 
Casa, em nome do Conselho, e não como Deputado. 
V.Exa. terá, portanto, o respaldo de todo o Conselho, 
para que a gente possa estar com total integridade, 
independência e autonomia para exercer as nossas 
funções.

Eu quero que todos sejam o mais ágeis possível, 
porque a sociedade assim solicita. Mas quem vai dar 
o tempo do relatório, no limite que nós temos, dadas 
as necessidades de investigação, principalmente de-
pois que nós apensamos a segunda representação, é 
o nobre Relator, que tem, com muita prudência, feito 
isso. E tenho certeza de que nós mesmos seremos 
vigilantes uns dos outros, dos Relatores que pegarão 
as respectivas representações. Teremos vigilância na 
necessidade ou não de aprofundarmos essa ou aquela 
investigação, como bem tem feito o nobre Deputado 
Jairo Carneiro.

Eu gostaria de respaldar aqui essa decisão de 
V.Exa. e dizer que nós não podemos permitir qualquer 
tipo de levantamento de suspeição sobre as atividades 
que nós temos feito – com total transparência. V.Exa. 
disse bem, temos que corresponder às expectativas 
daqueles que nos indicaram para os representarmos 
aqui no Conselho de Ética, no Parlamento brasileiro. 
A sociedade precisa e pede que demos uma resposta 
o mais rápido possível, para separar aqueles que aqui 
comprometem, e não podem comprometer, o funcio-
namento da nossa instituição. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Edmar 
Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, tomamos conhecimento, através da imprensa, 
de que o senhor teria consultado a Assessoria Jurí-
dica acerca do Deputado em função de Ministro, em 
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cometendo falta de decoro ou ética, se ele estaria ao 
alcance do julgamento desta Casa. A imprensa noti-
ciou a respeito. Pergunto se realmente procede essa 
consulta que o senhor teria feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós fizemos essa consulta, já recebemos a resposta, 
e o Conselho de Ética pode, sim, processar, continuar 
com o trabalho. É um processo como outro qualquer, 
contra qualquer Deputado, mesmo que tenha feito 
uma irregularidade como Ministro ou em outras ocasi-
ões. Foi o caso do Hildebrando Pascoal, que nem era 
Deputado e foi punido por esta Casa, e outros casos. 
Eu tenho o parecer e já o encaminhei para todos os 
Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Sandro Mabel.

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há um desgaste públi-
co causado à nossa imagem, principalmente no meu 
caso, quando somos acusados por uma vingança ou 
por problema de brigas de presidentes de partidos, e 
acabamos sendo representados, situação que não tem 
o menor cabimento. Mas eu não quero julgar o fato.

Eu só quero dizer a V.Exa., ao Deputado Rela-
tor, às senhoras e aos senhores Deputados que hoje 
pela manhã eu fui ao Deputado Severino e pedi para 
ele que mandasse o meu processo com urgência, 
imediatamente, aqui para a Comissão, para que nós 
pudéssemos apurar, julgar e dar a decisão, porque 
esse desgaste que a gente sofre todos os dias, nos 
jornais, nas declarações e tudo o mais, é muito grande 
e é duro para quem não deve – pelo menos, no meu 
entender, este é o meu caso. Portanto, Sr. Presidente, 
quero dizer a V.Exa. que pedi ao Deputado Severino 
que tivesse exatamente essa postura: mandasse o 
meu processo, e, quem sabe, o processo de todos, já, 
para o Conselho de Ética. Acho que este Conselho de 
Ética tem trabalhado com celeridade. São processos 
simples e que podem ser relatados, porque já existem 
aí depoimentos de muita gente, que podem ser jun-
tados, para que os Relatores possam olhar isso daí. 
Acho que pode ser feito de uma forma bem rápida, o 
que nos daria um alento, qualquer que seja a decisão, 
pelo menos não ficaríamos expostos, escutando que 
queremos protelar, ou algo desse tipo. 

Então, comunicar a V.Exa. e ao Conselho de Éti-
ca que agi dessa forma e acredito que o Presidente 
Severino não só despachará o meu, mas despachará 

todos os projetos, todos os processos para cá. Alguns 
já estão aqui, mas quanto ao meu, pedi a ele pelo amor 
de Deus que mandasse, e gostaria de pedir a V.Exa. e 
aos senhores membros da Comissão que pudessem 
aceitar esse meu processo. Sei que é pesado, já tem 
um, mais 4. Porém, quem tem mais 4, tem mais 5, 
portanto, mais 1 não vai fazer diferença. Nós temos aí 
os senhores membros, que têm capacidade, experi-
ência e tudo o mais, para que V.Exa. pudesse aceitar 
esse meu processo, pudesse colocar na frente e que 
nós pudéssemos ter o julgamento que for necessá-
rio, porque o duro é você ficar tendo um julgamento 
simplesmente por estar apanhando. Eu gostaria de 
ter um julgamento justo, que tenho certeza que terei 
nesta Comissão. 

Tenho certeza que de com isso aí, rapidamen-
te, nós teremos elucidada qualquer dúvida que possa 
pairar sobre nosso nome.

Então, agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Sandro Mabel, nós agradecemos e cum-
primentamos V.Exa.

Estamos encaminhando hoje um ofício ao Pre-
sidente da Casa, pedindo que todas as representa-
ções contra os Deputados sejam encaminhadas ao 
Conselho de Ética.

Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-

sidente, é exatamente nesse sentido. O Conselho de 
Ética é um organismo permanente da Casa. Aliás, é 
uma conquista democrática da sociedade. Uma dis-
cussão que ocorre no meu Estado na Assembléia 
Legislativa é exatamente sobre a importância de se 
constituir lá o ainda inexistente Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar. 

Portanto, nenhum de nós, enquanto Parlamentar, 
e nenhum Presidente da Casa está acima nem do Regi-
mento, como destacou o Deputado Fantazzini, nem da 
própria instituição Conselho. Quando o Presidente diz 
que V.Exa. postergou o envio de uma representação, 
ele ofendeu o Conselho. Não é ofensa pessoal, é uma 
agressão a uma instituição da Câmara dos Deputados, 
que está sob os olhos da sociedade e da opinião públi-
ca. Nós ganhamos, inesperadamente, um peso e uma 
importância enormes. É um trabalho que temos que 
enfrentar, ninguém imaginava essa situação. 

Então, eu ia indagar exatamente isso de V.Exa.: 
uma demanda junto à Mesa Diretora para que, inclusive 
atendendo ao gesto muito grandioso do Deputado San-
dro Mabel, envie todos os processos que lá estão. 
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Já há alguma sinalização? Para além desse inci-
dente desagradável há algum passo adiante, no sentido 
do desenvolvimento dos nossos trabalhos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ontem eu tinha marcado uma reunião com o Pre-
sidente Severino e, quando eu vi a declaração dele, 
não compareci à reunião, achei que foi uma agressão. 
Agora, hoje, estão me convidando para uma nova 
reunião, e eu estarei lá presente para acharmos uma 
maneira de resolver esse problema. Espero que eles 
mandem todas as representações, e nós, do Conselho, 
vamos decidir como agir, como fazer a distribuição de 
relatoria, e tudo. Quer dizer, tudo por votação, todos 
vão participar.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – In-
clusive, Sr. Presidente, levando qual é o sentimento do 
Conselho para essa reunião. Não é um sentimento do 
Presidente, mas é do conjunto do Conselho.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES – Sr. 
Presidente, eu acredito que em relação a esse episódio 
nós já ultrapassamos essa linha conflituosa que se es-
tabeleceu desde ontem. Então, já vamos nos regozijar 
porque o Conselho de Ética se impôs no cumprimento 
das suas determinações regimentais, e, pela informa-
ção que eu tenho, o episódio está superado por ser 
esse também o entendimento do Presidente da Casa, 
Severino Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Que bom!

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Caro 

Presidente e nobres colegas, eu estou solidário com 
V.Exa. e com todos os pares. E eu gostaria de expor 
aqui um ponto de vista sobre a manifestação alvo da 
consulta de V.Exa. Eu creio que o Conselho tem auto-
nomia de ação a partir da demanda, da provocação. 
Não é um órgão subordinado, não existe qualquer hie-
rarquia à Presidência ou a qualquer órgão da Casa. 
Se houver uma representação da autoria de partido 
político com representação no Congresso Nacional, 
nós temos de instaurar o processo, independentemen-
te de ouvir a Presidência. Só teremos de aguardar a 
remessa da Presidência se o partido político ingres-
sar perante a Mesa da Câmara dos Deputados. Fora 
isso, podemos dar ciência à Mesa de que recebemos 
uma representação devidamente instruída e que es-
tamos iniciando um processo disciplinar contra um ou 
mais Parlamentares. É o meu modesto entendimento 
no sentido de que o art. 139, aqui invocado, só deve 

reger a matéria se o ingresso acontecer na Mesa da 
Presidência da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Srs. Deputados, vamos iniciar o processo de instauração 
dos processos recebidos na data de ontem, 8/8/05, do 
Partido Liberal, contra os seguintes Deputados: Repre-
sentação nº 32, de 2005, contra o Deputado Joaquim 
Francisco; Representação nº 33, de 2005, contra o 
Deputado Alex Canziani; Representação 34, de 2005, 
contra o Deputado Neuton Lima; e Representação nº 
35, de 2005, contra o Deputado Sandro Matos.

Gostaria de sugerir a V.Exas., conforme permite 
o Regimento, que eu indicasse 3 Srs. Deputados para 
participar de Subcomissão, os quais vão analisar a ad-
missibilidade desses processos. O Regimento permite 
isso. É muito difícil hoje escolher uma subcomissão, uma 
relatoria, porque o Parlamentar não pode ser do mesmo 
Estado, não pode ser do mesmo partido. Eu escolhi 3 
Deputados que vão fazer parte dessa Subcomissão, e 
faria um apelo a esses 3 Deputados no sentido de que 
o apressassem o trabalho. Já pedi a nossa assessoria 
que entre em contato com os 4 Deputados, e que eles 
já preparem uma defesa prévia amanhã e entreguem 
para essa Subcomissão analisar. A Subcomissão po-
derá chamá-los para depor. Ela vai analisar e ver as 
dúvidas, e posteriormente esta Comissão poderá tomar 
uma posição ou pela improcedência ou pela proce-
dência. Em sendo pela procedência, indicaremos um 
relator para cada processo. E se isso não acontecer, 
pela improcedência, será arquivado aqui no Conselho 
de Ética. Então, eu gostaria de indicar os Deputados 
Nelson Trad, Júlio Delgado e Ann Pontes. Os 3 pode-
riam começar esse trabalho hoje, de preferência. Já 
podem entrar em contato com os Srs. Deputados, e 
eles apresentariam as suas defesas prévias, de pre-
ferência amanhã e depois de amanhã. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, para observarmos o rito, creio que os Parla-
mentares representados devem receber por escrito a 
comunicação, e têm um prazo para a sua defesa prévia 
e apresentação das provas, inclusive arrolando, se for 
o caso, testemunhas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria, também de dizer que, pelo Regimento, 
quando nós nomeamos uma Subcomissão, há ne-
cessidade de 1 dos 3 ser o relator ou o coordenador. 
Então, eu vou indicar uma figura ilustre, que é Nelson 
Trad, um dos mais antigos Parlamentares desta Casa, 
para ser o Relator desse processo ou o Coordenador 
da Subcomissão.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Pela ordem, Sr. Presidente. Eu quero reforçar as pa-
lavras do nosso Relator, Deputado Jairo, porque nós 
não podemos fugir também do estrito cumprimento do 
nosso Regulamento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Então, nada impede que os 4 Deputados se dêem 
por citados, apresentando a defesa prévia e arrolan-
do as testemunhas que eventualmente queiram que 
sejam ouvidas, mas que a gente não perca de vista o 
estrito cumprimento do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida. Isso vai ser feito naturalmente. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Não, a minha preocupação é só para que no futuro 
não tenha qualquer tipo de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Certo, tem razão. 

Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Comple-

mentando o que disse o Deputado Fantazzini, Presiden-
te, já designado o ilustre Relator dessa Subcomissão, 
da qual faço parte, o Deputado Nelson Trad, então que 
possa sair daqui a notificação para os 4 representados, 
porque eles têm até 5 sessões para apresentar sua 
defesa prévia, ou o caso de testemunhas, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Exatamente.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Deixan-
do bem claro que, até 5, pode ser uma ou duas, num 
expediente que pode ser assinado e encabeçado pelo 
nosso Relator, designado por V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eles têm 5 sessões, mas vamos forçar. Quem sabe 
eles apresentam isso antes dessas 5 sessões.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sim, 
sim, que possa sair esse expediente a partir de agora 
também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Exatamente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo 
Izar) – Eles têm 5 sessões, mas vamos forçar. Quem 
sabe eles apresentam antes dessas 5 sessões.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sim. 
Que possa sair este expediente a partir de agora tam-
bém.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Exatamente.

Não havendo mais nada a discutir, gostaria de 
ouvir a palavra da Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, só queria uma informação: nós temos co-
nhecimento de que foi também feita uma representação 
à Mesa contra o Deputado Rodrigo Maia. Chegou ao 
seu conhecimento aqui no Conselho de Ética?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não. Quando o Deputado Rodrigo Maia apresentou 
para a imprensa uma lista de Parlamentares que teriam 
recebido dinheiro do mensalão, encaminharam à Mesa 
da Câmara, não estou lembrado quem representou.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Foram 
2 Deputados. Se não me engano, um foi o Deputado 
Sigmaringa Seixas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Neste caso, a Mesa encaminha para a Corregedo-
ria. E a Corregedoria, depois de investigado, tem 20 
sessões para depois mandar para o Conselho. Ainda 
não chegou ao Conselho de Ética.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, consulto V.Exa. se, já formalizada a apensação, 
se já se deu conhecimento ao representado, Deputado 
Roberto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós vamos dar conhecimento hoje, porque só che-
gou na Presidência hoje. A Presidência já aceitou a 
apensação. Isso é muito importante para nós. Hoje, 
nós mandaremos ao representado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E con-
cedendo-lhe os prazos e tudo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Concedendo-lhe os prazos, concedendo-lhe a defesa 
prévia, as suas testemunhas, tudo normalmente. 

Alguma pergunta a mais?
Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 

Sr. Presidente, V.Exa. vai ter uma reunião hoje com o 
Presidente Severino. V.Exa. vai expressar o sentimen-
to do Conselho de que nós é que devemos julgar as 
condições e a capacidade que temos ou não. Temos 
o entendimento de que reunimos todas as condições 
para processar neste momento, como bem lembrou o 
Deputado Júlio Delgado, esses processos que já es-
tão protocolizados.

Se, porventura, nós tivermos ou V.Exa. tiver uma 
resposta negativa, eu já gostaria que V.Exa. comuni-
casse à Secretaria, inclusive, para marcar uma reunião 
do Conselho para amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– De qualquer maneira, eu gostaria de convocá-los 
para uma reunião quinta-feira, às 9h30min.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Bem, eu quero anunciar a todos que o Presidente Se-
verino acabou de entregar ao Conselho de Ética todas 
as representações que estavam com ele. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Quero cumprimentar o nosso Presidente pela firmeza 
como conduziu esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu acho que foi uma vitória do Conselho de Ética. 
Todos estão de parabéns!

Srs. Deputados, a próxima reunião será quinta-
feira às 9h30min. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Mas amanhã só se for à tarde. (Pausa.) 
Então vamos retificar. Amanhã, às 15 horas, reu-

nião do Conselho de Ética. 
Está encerrada a reunião.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Sexta Reunião (Ordinária) 
realizada em 10 de agosto de 2005

Às quinze horas e vinte e oito minutos do dia dez 
de agosto 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 Depu-
tados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito de Lira, 
Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Ciro 
Nogueira, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Júlio Delga-
do, Nelson Trad, Orlando Fantazzini, Ricardo Izar, Jairo 
Carneiro e Robson Tuma, membros titulares; Anselmo, 
Antônio Carlos M. Thame, Cezar Schirmer, Fernando 
de Fabinho, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Neyde 
Aparecida e Pedro Canedo, membros suplentes. ATA 
– Por solicitação do Deputado Josias Quintal, foi dis-
pensada a leitura da Ata da reunião anterior, já que 
cópias foram distribuídas aos membros do Conselho. 
Em votação, foi aprovada a Ata. Expediente: O Presi-
dente comunicou ao plenário correspondências recebi-
das: 1) do Senhor Ministro Waldir Pires encaminhando 
as avaliações da controladoria sobre atos de gestão 
relacionados a áreas sob responsabilidade do Senhor 

Eduardo Medeiros; 2) do Senhor Benedito Domingos 
comunicando que não poderá comparecer à audiência 
designada para sua oitiva, por motivos de força maior; 
3) do Delegado da Polícia Federal encaminhando có-
pia dos depoimentos dos senhores: Delúbio Soares, 
Jacinto Lamas, João Cláudio Genu, Marcos Valério, 
Sílvio pereira e Simone Vasconcelos. ORDEM DO 
DIA: Instauração dos processos encaminhados pelo 
Presidente Severino Cavalcanti, em nove de agosto 
p.p., contra os Deputados: 1) Representação nº 36/05 
– Representação do Partido Liberal – Presidente Val-
demar Costa Neto – Representação para fins de ins-
tauração de processo disciplinar contra o Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves Filho – PTB/MG; designado para 
relatoria o Deputado Nelson Trad; 2) Representação nº 
37/05 – Representação do Partido Liberal – Presiden-
te Valdemar Costa Neto – Representação para fins de 
instauração de processo disciplinar contra o Deputado 
Romeu Queiroz – PTB/MG; designado para relatoria o 
Deputado Josias Quintal; 3) Representação nº 38/05 
– Representação do PTB – Presidente em exercício 
Senhor Flávio Martinez – Representação para fins de 
instauração de processo disciplinar contra o Depu-
tado José Dirceu – PT/SP; designado para relatoria o 
Deputado Júlio Delgado; 4) Representação nº 40/05 
– Representação do PTB – Presidente em exercício 
Senhor Flávio Martinez – Representação para fins de 
instauração de processo disciplinar contra o Deputado 
Sandro Mabel – PL/GO; designado para relatoria o 
Deputado Benedito de Lira. O Deputado Jairo Carneiro, 
relator do processo nº 01/05 contra o Deputado Ro-
berto Jefferson, solicitou a palavra para submeter ao 
plenário alguns requerimentos: 1) que a representação 
nº 36/05, contra o Deputado Dr. Francisco, possa ser 
apensada às representações 32, 33, 34 e 35, de 2005, 
que compõem a subcomissão; em discussão, usaram 
a palavra os Deputados Orlando Fantazzini, Nelson 
Trad, Júlio Delgado e Pedro Canedo. Em votação, o 
requerimento do relator foi aprovado por unanimidade 
dos presentes; Em razão do Deputado Júlio Delgado 
pertencer ao mesmo Estado do representado, O SR. 
PRESIDENTE designou o Deputado Pedro Canedo 
para substitui-lo na referida subcomissão constituída 
para analisar as cinco representações; 2) com funda-
mento no art. 57, III, do Regimento Interno da Casa, o 
relator propôs o desmembramento da Representação 
nº 41/05, mantendo os dois primeiros fatos apensados 
ao Processo nº 01/05, e a abertura de novo processo 
para apuração do terceiro fato. Em discussão, fizeram 
uso da palavra os Deputados Orlando Fantazzini, Ân-
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gela Guadagnin, João Fontes, Benedito de Lira, Ed-
mar Moreira, Cezar Schirmer, Mauro Benevides, Chico 
Alencar, José Carlos Araújo e Júlio Delgado. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos 
presentes. O Presidente informou que o relator desse 
novo processo será designado posteriormente. 3) o 
relator sugeriu que seja devolvido, na integralidade, o 
prazo de noventa dias para a conclusão da instrução 
probatória do processo nº 01/05, tendo em vista os 
novos fatos acostados aos autos, implicando a aber-
tura de novos prazos para a manifestação da defesa e 
complementação da fase de instrução probatória. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimida-
de dos presentes. Continuando os trabalhos, o Presi-
dente passou a palavra, pela ordem, aos Deputados 
Orlando Fantazzini, Ângela Guadagnin, Benedito de 
Lira, Moroni Torgan e Júlio Delgado que solicitou es-
clarecimentos acerca da admissibilidade do processo 
contra o ex-Ministro José Dirceu, e, em resposta ao 
Deputado, o Presidente passou à leitura do parecer da 
Consultoria, já discutido em reunião anterior. Antes de 
encerrar a presente reunião, o Deputado Ricardo Izar, 
Presidente, convocou todos os membros do Conselho 
de Ética para a próxima reunião ordinária, dia dezesseis 
de agosto de dois mil e cinco, terça-feira, às quatorze 
horas e trinta minutos. O inteiro teor desta reunião foi 
gravado e as notas taquigráficas, após serem deco-
dificadas, farão parte deste documento. ENCERRA-
MENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e dezoito 
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: Reunião Ordinária
N°: 1122/05
Data: 10/8/2005
Início: 15h24min
Término: 16h17min
Duração: 00h53min

Tempo de Gravação: 00h53min
Páginas: 23
Quartos: 11
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Sumário: Leitura do expediente. Discussão sobre o 
reordenamento dos trabalhos.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções inaudíveis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Srs. Deputados, havendo número regimental, está 
aberta a sessão.520

Leitura da ata anterior.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-

sidente, eu queria requerer a dispensa da leitura da 
ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– O nobre Deputado Josias Quintal pede a dispensa 
da ata. 

Os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Expediente:
Correspondências recebidas. 
Ofício do Ministro Valdir Pires encaminhando as 

avaliações da Controladoria sobre atos de gestão re-
lacionados a áreas sob responsabilidade do Sr. Edu-
ardo Medeiros. 

Correspondência encaminhada pelo Sr. Benedito 
Domingos comunicando mais uma vez que não poderá 
comparecer à audiência designada para sua oitiva. 

Ofício do Delegado da Polícia Federal encami-
nhando cópia dos depoimentos dos Srs. Delúbio Soa-
res, Jacinto Lamas, João Cláudio Genu, Marcos Valério, 
Silvio Pereira e Simone Vasconcelos. 

Eu gostaria de agradecer à Polícia Federal que 
imediatamente nos mandou as cópias, 3 dias depois 
do nosso pedido. 

Comunicamos que recebemos defesa prévia dos 
Deputados Sandro Matos e Joaquim Francisco.

Ordem do Dia:
Instauração dos processos encaminhados pelo 

Presidente Severino Cavalcanti, na data de ontem, 
9/8/2005, contra os seguintes Deputados: Represen-
tação nº 36, de 2005 contra o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves, PTB, Minas Gerais; Representação nº 37, 
de 2005, contra o Deputado Romeu Queiroz, PTB, 
Minas Gerais; Representação nº 38, de 2005, contra 
o Deputado José Dirceu, PT, São Paulo; e Represen-
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tação nº 40, de 2005, contra o Deputado Sandro Ma-
bel, PL, Goiás. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Pela ordem, ouço o nobre Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Nobres 
pares, Sr. Presidente, eu quero submeter a V.Exa. e 
ao Plenário 3 assuntos. Considero oportuno fazê-lo 
agora. Primeiro, sugerir a V.Exa., com aquiescência 
do Conselho, que a representação contra o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves, pela sua natureza, possa ser 
também objeto de apreciação da Subcomissão cons-
tituída por V.Exa. 

É o primeiro ponto. Depois eu coloco os dois, 
Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricar-
do Izar) – Então, eu gostaria de colocar em votação, 
ou em discussão, o requerimento do nobre Deputado 
Jairo Carneiro para apensar o processo do Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves aos outros 4, sob orientação 
da Subcomissão que nós criamos, e à Relatoria do 
Deputado Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Eu 
gostaria que o Sr. Relator fizesse uma exposição dos 
motivos que o levam a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não. Então, eu suspendo a discussão. 

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O Con-

selho recebeu do Deputado Dr. Francisco Gonçalves 
uma correspondência a respeito daquela questão vei-
culada pela imprensa. E creio que ele agiu de pronto, 
dando conhecimento ao Conselho de que teria pre-
senciado no plenário da Casa aquele acontecimento. 
Então, ele agiu – entendo, não estou fazendo nenhum 
julgamento –, agiu em respeito à instituição, às regras 
que devem presidir a conduta do Parlamentar. E me 
parece que, como disse, pela natureza, não que os 
fatos sejam iguais, mas pela natureza da provocação, 
objeto da representação, poderia a sua situação ser 
avaliada nesse exame prévio de admissibilidade, como 
ocorrerá com os outros 4 Deputados. Foi esse o senti-
mento que me orientou a sugerir essa idéia.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem o nobre Deputado Nelson Trad, que é o 
Relator dos casos anteriores.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Nós, de 
certa forma, juntamente com o colega membro da 
Subcomissão, Júlio Delgado, tivemos o cuidado de 
examinar a representação. E, na realidade, no aspec-
to fático, nada nos leva a admitir que o ilustre Relator 
esteja exorbitando e imaginando. É perfeitamente pos-
sível agregá-la nesse procedimento que nos iremos 
examinar em conjunto.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Uma 
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Eu, con-
versando com o Deputado Nelson Trad... Fazemos 
parte dessa subcomissão, e acho perspicaz porque 
são matérias, representações alusivas à suspeição 
do Deputado Dr. Francisco Gonçalves, à questão do 
conhecimento desse fato que foi relatado ao Conse-
lho de Ética. Só faço um questionamento, dentro das 
regras estabelecidas por nós mesmos, pelo Conselho: 
que a entrada dele apensada a essa representação 
me faria ser retirado da Subcomissão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida nenhuma.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ...assim 
como o Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida nenhuma.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Presi-
dente, nobres pares, eu gostaria, primeiro, de consultar 
V.Exa. em função... O Deputado Júlio Delgado acabou 
falando exatamente o que me preocupava. De acordo 
com o que V.Exa. havia deliberado anteriormente, os 
Parlamentares que pertencessem ao mesmo Estado, 
por uma questão de zelo ou partido, não seriam, não 
é? Então, em função disso, eu queria sugerir a V.Exa. 
que pudesse também convocar uma outra subcomis-
são para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu posso inclusive substituir.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Ah, per-
feito, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós poderíamos tirar o Deputado Júlio Delgado e 
colocar V.Exa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Eu aceito, 
com maior prazer! (Risos.) Estou aqui para trabalhar, 
evidentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aceito 
de bom grado. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Então, eu coloco em discussão. 

Em votação.
Aqueles que forem favoráveis à proposta do Depu-

tado Jairo Carneiro permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada.
Então vou ter de fazer algumas modificações 

agora.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, então, permita-me prosseguir nos 2 ou-
tros pontos. 

Eu lerei aqui 2 documentos que estou subme-
tendo à consideração dos nobres pares, dirigido ao 
Presidente: 

“Sr. Presidente, esta Relatoria submete 
à consideração dos membros do Conselho a 
seguinte questão: 

Com apensação da Representação nº 
41/2005 ao Processo nº 1/2005, o Conselho 
deverá abrir novos prazos para a defesa e a 
instrução probatória, relativamente aos fatos 
que são agora trazidos ao processo – trata-se 
do Deputado Roberto Jefferson.É certo, pois, 
que o prazo inicial de 90 dias não se coaduna 
com a instrução processual que nos cabe fazer. 
Uma leitura atenta e sistemática do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar e do Regulamento, 
bem como a integração dos mesmos com os 
princípios gerais do direito processual pátrio, 
nos convenceram de que a introdução de no-
vos fatos no processo acarretam não apenas 
abertura de novas prazos para a defesa, como 
também devolvem a integralidade dos 90 dias 
ao Conselho. 

Ou seja, estamos convencidos, salvo 
melhor juízo, de que o fatal prazo de 90 dias, 
dentre os quais este Conselho deve se mani-
festar, volta a ser contado a partir da data da 
apensação.” 

É o que submetemos à consideração dos ilus-
tres pares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, eu gostaria de dar uma sugestão.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Só uma indagação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Essa consideração dele é em relação à representa-
ção do Roberto Jefferson?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Exato.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Peço 
licença para dizer que nosso propósito, em comunhão 
com o Presidente e, naturalmente, com todos os mem-
bros, é de podermos concluir este trabalho, se possível, 
até o final do mês de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria de comunicar aos senhores membros 
do Conselho que esta Presidência, seja qual for o re-
sultado, de qualquer maneira pedirá uma prorrogação 
do primeiro prazo e uma consulta para a Mesa sobre 
apensação. A Mesa já aceitou e já devolveu. Agora, a 
nossa dúvida são os prazos. O que seria talvez mais 
prático é simplesmente pedir uma prorrogação, e nós 
terminaríamos, com certeza, no mês de setembro. Esta 
é a única dúvida.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não sei 
se seria interessante que alguns dos nobres se mani-
festassem também sobre este assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, eu já havia conversado com o Sr. Relator. 
Eu concordo plenamente com a proposta apresentada, 
uma vez que, dos 3 fatos da segunda representação, 
2 têm conexão direta com a primeira representação. 
No terceiro não há essa conexão direta.

Portanto, até para que nós tenhamos o tempo 
hábil para apreciação do primeiro, mais o apensamen-
to dos 2 fatos da segunda denúncia, eu acho de bom 
alvitre que nós façamos um desmembramento e pro-
cedamos ao procedimento específico sobre a questão 
da eventual participação no acobertamento de roubo 
de cargas, que é, se não me falha a memória, o tercei-
ro fato apartado. Até porque se trata de testemunhas 
totalmente diferentes; trata-se de pessoas e episódios 
que não dizem respeito ao mesmo ponto da primeira e 
dos fatos relacionados na segunda representação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu quero aproveitar esta oportunidade e fazer um 
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apelo aos membros do Conselho: que nesse primeiro 
caso, do Roberto Jefferson, possamos terminar, impre-
terivelmente, no mês de setembro. Vamos lutar, vamos 
trabalhar, vamos fazer um esforço para trabalharmos 
de segunda a sexta – se necessário trabalharemos nos 
sábados – para terminarmos e fazermos uma relação 
de testemunhas. As que já vieram aqui, e se não exis-
tirem fatos novos, nós não vamos convocar.

Com a palavra o nobre Deputado Jairo Carnei-
ro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Aprovei-
tando essa explanação oportuna feita pelo Deputado 
Fantazzini, é bom que estejamos todos atentos.

Estou sendo alertado pela Consultoria Jurídica 
de que existem divergências de entendimento junto 
à Mesa sobre possibilidade de prorrogação de prazo 
do Conselho em um processo. Esse é um ponto que 
deve gerar algum tipo de preocupação, porque, se o 
Regulamento prevê a prorrogação, o Código, creio, 
não estabelece essa previsão.

Então, esse é um ponto de preocupação. Mas 
creio que temos respaldo suficiente e jurídico para 
o que nós aqui estamos oferecendo como idéia ou 
proposta: nós podermos computar o prazo a partir 
da apensação. E entendo que, com aquiescência do 
Plenário, o Presidente, se houver aquiescência, dará 
conhecimento ao Presidente da Casa dessa delibera-
ção para evitar qualquer tipo de transtorno amanhã. 
Esse é um ponto. O segundo é quanto ao item susci-
tado pelo Deputado Fantazzini, para nós apartarmos 
desse exame aquele item que se refere à questão da 
facilitação de roubo de cargas. Estou absolutamente 
de acordo com a sua manifestação, que é objeto, inclu-
sive, do segundo documento que trago ao Conselho. 
Então nós apartaríamos esse item, que é o terceiro 
fato novo apontado na segunda representação, que 
seria objeto de indicação pelo Presidente de um outro 
relator apenas para esse fato novo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Só para concluir, eu queria só fazer um resgate. Esse 
entendimento de prorrogação de prazo deve ser o en-
tendimento da nova Mesa, porque o primeiro proce-
dimento que tivemos aqui no Conselho de Ética, que 
foi do Deputado José Aleksandro, que era suplente do 
Hildebrando Pascoal, essa representação foi movida 
pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara... (Tu-
multo em plenário.)

Sr. Presidente, eu pediria que V.Exa....

(O SR. PRESIDENTE faz soarem as campai-
nhas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Peço silêncio ao Plenário, por favor!

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– É difícil coordenar o raciocínio com tanta conversa 
paralela. 

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara fez 
a representação; ela foi aceita; nós iniciamos o proces-
samento. E, no meio das investigações, a Comissão de 
Direitos Humanos apresentou um aditamento à denún-
cia. O aditamento foi recebido, e nós concluímos que 
não teríamos prazo suficiente para concluir dentro do 
prazo, a contar da abertura do procedimento. E foi so-
licitada – o Presidente, à época, era o Deputado José 
Thomaz Nonô – , uma prorrogação, que foi concedida. 
Então, não sei se essa interpretação é também des-
ta Mesa, porque o Regimento é o mesmo. O mesmo 
Regimento que prevaleceu, que estava em vigor em 
2001, é o Regimento de hoje. Portanto, acho que seria 
bom resgatarmos os Anais do Conselho de 2001, até 
para anexar e apresentar à atual Mesa, para que não 
haja decisões totalmente díspares daquelas que nós 
já temos como prática nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – 
Quando foi levantada pelo Fantazzini e pelo Deputado 
Relator, Jairo Carneiro a questão do desmembramento, 
por serem questões diferentes, eu pensei o seguinte: 
quando, na primeira votação que nós tivemos aqui, foi 
apensada a Representação nº 36 contra o Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves, naqueles processos que ontem 
nós tínhamos colocado, porque todos eram a mesma 
coisa, que era pelo fato de eles terem sido candidatos a 
prefeito e estarem sendo – entre aspas – “beneficiados” 
por conta dos recursos que o Roberto Jefferson teria 
recebido. Agora, a representação contra o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves não tem nada a ver com isso; 
é outra coisa. Ele fez uma declaração etc. etc. Não é 
o mesmo raciocínio. Então, eu acho que a gente tem 
que, mesmo sabendo que houve uma manifestação 
da Comissão, eu acho que nós, na hora da votação, 
não percebemos e fomos induzidos a colocar todos no 
mesmo bloco de discussão, enquanto eles têm caráter 
diferente, colocações diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Em havendo condição, nobre Deputada, pode ser indi-
vidualizada, não tem problema nenhum. Nós já votamos 
essa matéria. Acho que vai seguir dessa forma.
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O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, eu queria fazer um apelo, porque, neste momento 
em que a imprensa, a opinião pública do País se volta 
para esse processo, é lamentável que a gente esteja 
vendo aqui também alguns processos serem encami-
nhados para o Conselho de Ética sem nenhuma ra-
zão de ser. O senhor imagine o que é estar na página 
de um jornal como a Folha de S.Paulo ou o Jornal do 
Brasil. Pessoas, por terem caráter político diferente ou 
serem adversários políticos, têm sido jogadas na lama, 
no mesmo patamar. Eu vejo aqui, a gente encontra o 
Deputado Joaquim Francisco, de Pernambuco, que 
é um Deputado sério, que a gente sabe que não tem 
nenhuma comprovação de ele ser beneficiário desse 
processo. Estou citando o caso dele, mas tem outros. 
Então eu acho que a gente deveria ter muito cuidado, 
porque, depois, Presidente, se isso sai no jornal, com 
a foto, para a família e para os filhos, acompanhando 
todo esse processo, isso é extremamente lamentável. 
Então, acredito no bom senso de V.Exa.: que tenhamos 
o máximo de cuidado para separar o joio do trigo. Não 
é possível que num momento como este, em que se 
trouxe à baila essa questão toda do mensalão, do be-
neficiamento do Marcos Valério, coloquem-se todos na 
mesma vala. Porque depois não se conserta mais. 

Faço este apelo a V.Exa. para que isso seja con-
sertado.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Antes de conceder a palavra, quero responder ao 
nobre Deputado que já sentimos isso. E por esse mo-
tivo é que criamos uma subcomissão para analisar a 
admissibilidade. Não havendo admissibilidade, vamos 
arquivar esses processos.

Pois não, Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 

Presidente, senhores membros do Conselho, Sras. 
Deputadas, é preciso que tenhamos muito cuidado para 
que as coisas sérias desta Casa não se tornem assim 
brincadeira. Representar contra um Deputado no Con-
selho de Ética é um negócio que requer responsabili-
dade e, acima de tudo, fato comprovado. Não é apenas 
a minha vontade ou porque eu não goste do Deputado 
“a” ou “b”, ou do partido “a” ou “b”, que eu tenha que 
fazer representação. Isso não é brincadeira!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Não 
estamos aqui para isso. Acho que agiu muito bem a 
Mesa, V.Exa., em designar uma Comissão Especial 
para tratar desses assuntos. É interessante, e gosta-
ria até de fazer sugestão a esses que fazem parte da 
Comissão: que, ao concluir seu relatório, seu parecer 
com relação a essas coisas que têm acontecido aqui, 
façam uma espécie de observação para que aqueles 
que imaginarem, amanhã ou depois, que a represen-
tação “a” ou “b” não surtiu efeito, que não voltem a 
fazê-las simplesmente para tornar isso brincadeira ou 
tomar o tempo do Conselho.

Estamos com uma série de outros processos, o 
que vai exigir de cada um de nós reflexão, responsa-
bilidade e, acima de tudo, serenidade. Acima de tudo, 
serenidade. Não devemos trazer para aqui qualquer 
tipo de processo açodado. Isso aqui não é uma casa, 
nenhum órgão que vai tratar desses assuntos com 
açodamento. É muita responsabilidade!

Em segundo lugar, Sr. Presidente, com relação 
à observação feita pelo Fantazzini, realmente, na se-
gunda representação que foi feita contra o Deputado 
Roberto Jefferson, 2 assuntos têm correlação com o 
primeiro processo. O outro não tem correlação. Então, 
o Conselho definirá se desvincula ou não.

Quanto ao Relator, gostaria apenas de fazer 
outra observação. Acho que o Relator Jairo Carneiro, 
que está na condução do primeiro processo, poderia 
continuar no segundo processo, na hipótese de ele 
ser aberto, até porque na Justiça Comum faz-se isso 
naturalmente. Se alguma autoridade judiciária está 
vinculada a um processo “a” ou “b”, e posteriormente 
chega um outro na mesma condição, esse processo 
é encaminhado para o mesmo juiz ou desembargador 
relator da matéria. Então, o Deputado Jairo Carneiro 
está absolutamente pronto para continuar o processo 
do eminente Deputado Roberto Jefferson.

Era essa a sugestão que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Se decidirmos pela separação – proponho-me a 
fazer um estudo com a assessoria – amanhã mesmo 
indicaríamos novo relator para o terceiro caso, porque 
os 2 são semelhantes. Certo?

Deputado Edmar Moreira, por favor.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela or-

dem, Sr. Presidente. Vou ser absolutamente objetivo.
Quero parabenizar o Sr. Relator pela providên-

cia tomada em termos de equacionar os trabalhos, e 
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mesmo dar celeridade aos trabalhos.Agora, Sr. Presi-
dente, o Conselho de Ética tem crédito o bastante e o 
suficiente para não cair na vala comum. Não podemos, 
com todo o respeito à imprensa, ficar à mercê daque-
le veículo que vai dar a notícia em primeiríssima mão: 
quem vai cassar quem e quem vai ser incluído na lista 
de quem. E não podemos também nos submeter a essa 
disputa interpartidária que está havendo na Casa. O 
Conselho, com certeza, já se colocou e vai se colocar 
acima dessas lides. Então, realmente, determinadas 
representações merecem de imediato – e temos que 
ter a coragem de assumir isso – ir para a cesta do lixo. 
Estão brincando com a honra das pessoas! E, depois, 
como disse o Deputado João Fontes, depois que vai 
para a imprensa o dano é absolutamente irreversível. 
Não se brinca com a honra das pessoas. E este Con-
selho, evidentemente, não vai ser usado para isso.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Deputado Cezar Schirmer.
O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr, Pre-

sidente, eu gostaria de me associar às manifestações 
de alguns colegas que me antecederam relativamente 
a representações sem fundamento que visam a em-
baralhar todo esse processo de investigação, o que a 
todos nós constrange porque conhecemos muitos dos 
representados e sabemos que são pessoas limpas, 
respeitáveis, dignas; e vemos seus nomes envolvidos 
nesses procedimentos e nesta investigação.

Mas, se isso é verdade – e é verdade –, preocu-
po-me por duas razões: primeiro, porque se trata de 
uma questão temporal; segundo, porque se refere aos 
processos de representação que aqui temos – se não 
me falha a memória só temos um, o Processo nº 8/2005 
contra o Deputado Romeu Queiroz. Esse procedimento, 
essa representação, assim se fundamenta: “Conforme 
divulgado pela imprensa, o representado recebeu 350 
mil reais da empresa SMP&B. Não há, até o momento, 
qualquer explicação por parte do representado quanto 
ao fato (...)”. Enfim, vai adiante.

Mas nós sabemos, Sr. Presidente, que existem 
outros nomes, de diferentes partidos, que, ao que cons-
ta, também estão sendo acusados de terem recebido 
recursos da mesma forma. E estamos investigando 
apenas um, contra o qual houve uma representação. 
Isso configura rigorosamente e absolutamente uma 
injustiça. Não examinei ainda o Regulamento do Con-
selho de Ética, mas penso que, embora não seja da 
nossa responsabilidade, esta Comissão deveria buscar 
uma forma de superar essa postura de 2 pesos e 2 

medidas. Porque é injustificável estarmos investigando 
a conduta decorrente da representação contra o Depu-
tado Romeu Queiroz, enquanto contra os outros 14 
Deputados, que, ao que consta, em tese, cometeram 
o mesmo delito, tiveram a mesma conduta, faltaram ao 
decoro parlamentar – e não estou querendo prejulgá-
los – contra esses não há nada.

Gostaria de levantar este assunto, Sr. Presidente, 
porque acho que o Conselho de Ética, por moto pró-
prio, uma vez que se trata de uma questão pública, 
de conhecimento geral, e porque é da responsabilida-
de do nosso Conselho zelar pela ética e pelo decoro 
parlamentar... Eu queria ponderar a V.Exa., eminente 
Relator, sobre qual mecanismo deveríamos adotar 
para trazer também esses 14 nomes à investigação 
deste Conselho. Primeiro, para evitar a questão tem-
poral, que analisemos um, e, quem sabe, se eventu-
almente formos analisar os outros 14, só o faríamos 
no próximo ano.

Também há a questão de dois pesos e duas 
medidas. Uma vez que vamos investigar a conduta 
desse Parlamentar, eu gostaria que investigássemos 
também a conduta dos outros 14 Deputados que es-
tão sendo acusados de ter recebido recursos dessa 
empresa, e contra os quais não há nenhum procedi-
mento e nenhuma representação nesta Comissão até 
este momento.

Agradeço a atenção de V.Exas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – A 

questão de ordem de V.Exa. tem toda a razão de ser. 
Penso que o Relator que for indicado para o caso de 
Romeu Queiroz poderia inclusive encontrar uma saída 
e sugerir quem pode encaminhar esses processos para 
cá – um partido político, ou a Mesa, ou a própria CPI. 
Só esses 3 podem encaminhar diretamente ao Conse-
lho de Ética.Amanhã terei reunião com o Presidente da 
CPI dos Correios e vamos encontrar uma saída para 
isso, porque realmente está-se fazendo uma injusti-
ça: ou vêm os 14 ou não vem nenhum. Infelizmente, 
estamos cumprindo o Regimento. Hoje vamos indicar 
o Relator do caso do Deputado Romeu Queiroz. De-
pois, o Relator poderá encontrar uma saída para isso, 
juntamente com os membros do Conselho.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Gosta-
ria de esclarecer ao nobre colega Deputado Schirmer 
que, em verdade, a representação da autoria de partido 
político tem a legitimação para ser recebida pelo Con-
selho e de logo processada, a única diferença é esta. 
No caso dos 14, a autoria foi de um cidadão. Mesmo 
sendo detentor de mandato de Senador, isso não o 
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legitima para que recebamos de pronto. Só podemos 
receber da Mesa ou de partido político com represen-
tação no Congresso Nacional. É a diferença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O 
ideal é a Mesa encaminhar para o Conselho.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Ou o 
próprio Conselho, tomando conhecimento de um fato 
eventualmente delituoso, investigar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES – Sr. 
Presidente, a partir das intervenções dos nossos co-
legas Orlando Fantazzini e Benedito de Lira e agora 
da questão de ordem suscitada pelo Deputado Cezar 
Schirmer, eu tomaria a liberdade de sugerir a V.Exa., 
se isso fosse possível, promover um ementário juris-
prudencial desta Comissão, a fim de que garantamos 
decisões que respeitem aquelas outras deliberações 
anteriormente adotadas por esta Comissão. Evidente-
mente, com isso, nós erraríamos menos e não teríamos 
tanta necessidade de promover exegeses alongadas 
em torno daquilo que esta Comissão já decidiu ante-
riormente. Daí porque eu pediria a V.Exa. que elabo-
rasse, por meio da nossa assessoria, um ementário 
jurisprudencial onde pudéssemos arrimar todas essas 
questões que agora estão suscitadas e que anterior-
mente já foram decididas pelo Conselho de Ética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Agradeço, Sr. Deputado.

Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 

Presidente, até por conta da fala de diversos Depu-
tados que me precederam e levando em consideração 
o fato de que quando uma pessoa é representada ao 
Conselho de Ética o nome já ser divulgado na impren-
sa como tendo sido julgada, o que acaba colocando 
a pessoa em situação muito constrangedora, achava 
por bem que os membros do Conselho de Ética não 
manifestassem qualquer julgamento, porque o fato de 
a pessoa ser representada não quer dizer que já está 
condenada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Quando algum membro do Conselho de Ética vai 
para a imprensa manifestar-se, já faz um prejulga-
mento, antes de ouvirmos as testemunhas, antes de o 
representado ter feito a sua defesa prévia. Então, fica 
uma situação constrangedora até para nós próprios, 
depois, continuarmos trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem razão.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, apenas para um esclarecimento. Na reunião 
deste Conselho, quinta-feira passada, diante do fato 
público de que um ilustre Senador denunciou os 14 
Deputados que comprovadamente fizeram saques no 
esquema financeiro e no Banco Rural, vinculado ao Sr. 
Valério, nós decidimos, serena e rigorosamente dentro 
do Regimento, instar a Mesa Diretora a que ela, sim, 
como o Regimento prevê, tomasse a providência de 
provocar o Conselho nesse sentido. 

Indago a V.Exa. se há fatos novos em relação a 
esse repto, a essa conclamação do Conselho. Delibe-
ramos isso, aliás. Digo isso para não ficarmos como 
omissos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem razão.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E nem 
como encobridores de situações graves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Como vieram fatos novos, esta Presidência não en-
caminhou, mas hoje estamos encaminhando à Mesa 
solicitando que ela provoque a vinda dos 14 nomes 
aqui para o Conselho de Ética. Hoje.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr. 
Presidente, permita-me ainda uma pequena inter-
venção?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Eu 
não estou querendo forçar nenhuma interpretação 
do Regulamento, não é o meu propósito, mas o Re-
gulamento diz o seguinte: quem pode representar. Aí 
é o elenco de instituições, e V.Exas. já responderam 
à questão que levantei. Mas não há no Regulamento 
nenhum dispositivo que impeça o Conselho de Ética, 
de moto próprio, instaurar o procedimento investiga-
tório diante do conhecimento de um fato que deve ser 
investigado.

Então, eu insisto nesse ponto. Eu não quero criar 
qualquer constrangimento para V.Exas., mas eu estou 
pensando seriamente em formalizar essa questão, para 
que o Conselho, de moto próprio, decida instaurar o 
procedimento investigatório, tendo conhecimento de 
fatos que eventualmente possam desabonar a conduta 
de integrantes desta Casa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu tam-
bém defendo essa posição, nobre colega. Mas, diferen-
temente do Senado, onde o Conselho pode instaurar 
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o processo, aqui, agimos por provocação. E devemos 
apresentar uma proposta de modificação para levar 
ao Plenário da Casa.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Mas 
V.Exa. sabe que o que não é...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, era isso o que eu ia colocar.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – ...proi-
bido é permitido. Se não é proibido...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O 
Poder Público, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Só para um esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, a minha questão de ordem é no sentido de 
que, na Legislatura passada, sob a minha Presidência, 
fizemos um exaustivo debate aqui no Conselho Ética 
e aprovamos um projeto. O projeto está tramitando 
na Casa.

Então, eu acho que agora é o momento de to-
dos os Parlamentares se empenharem para aprovar 
o projeto. O projeto já está aí. A proposta é do Con-
selho inclusive.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Mas, de qualquer maneira, o ofício irá hoje à Mesa 
da Câmara.

Tem a palavra e Deputado José Carlos Araújo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 

– Só para um entendimento, Sr. Presidente. 
Vejo aqui as Representações nºs 36, 37, 38. Fal-

tam a 39 e a 40. Queria saber de V.Exa. se a Represen-
tação nº 39 também já chegou a este Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não chegou.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Isso é o que eu queria entender, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Qual é a 39?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Não sei, estou vendo por numeração de represen-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ah, bom. Todas chegaram aqui até agora, todas. É 
numeração da Mesa, não é nossa. A Mesa não man-
dou, simplesmente. 

Pode ser que tenha ido para a Corregedoria. Deve 
ser um outro fato. Quando a denúncia é feita por um 
Deputado ou por um Senador, ela vai para a Correge-
doria. Faz-se a sindicância, em 20 sessões. Havendo 
algum problema, vem para cá.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Estava 
na pauta da semana passada. Só para ajudar, pode 
ser também a representação do Deputado João Fon-
tes contra o Deputado Jackson Barreto, que foi para 
a Corregedoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Também pode. Os que deveriam vir para cá, o Pre-
sidente já mandou.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Sr. Presidente, cheguei atrasado, peço desculpas. 
V.Exa. ainda está discutindo o Item 1, é isso? Nós va-
mos discutir o item 1? 

Sr. Presidente, não se irrite nem fique aborre-
cido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós já discutimos, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Sim, Sr. Presidente, mas eu cheguei atrasado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– O que V.Exa. deseja, Deputado?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO – O 
que eu quero saber é o seguinte: V.Exa. está discutin-
do o Item 1, é isso? Aqui é a Representação nº 36, do 
Partido Liberal, que pede processo disciplinar contra 
o Deputado Dr. Francisco Gonçalves. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Já foi decidido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Já foi decidido. E a seguinte, a do Deputado Romeu 
Queiroz?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós estávamos discutindo a respeito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Nós vamos discutir uma a uma, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não, apenas as dúvidas existentes.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Então, a do Deputado Sandro Mabel, como vamos 
fazer?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu ainda não indiquei...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Não chegou nele, não chegou lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ainda não chegou. E nós não estamos discutindo 
isso, Deputado. As dúvidas, os Deputados estão en-
viando à Mesa. E nós estamos tentando resolver uma 
maneira mais fácil e ágil de trabalhar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
– Obrigado, Sr. Presidente. Era isso o que eu queria 
saber.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, peço a V.Exa. que ponha em votação...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– A última questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ...aque-
las duas matérias que nós trouxemos à apreciação. 
Creio que já foram esclarecidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– A primeira solicitação é de que o segundo processo 
contra o Deputado Roberto Jefferson fosse dividido. Os 
2 fatos iniciais cabem ao primeiro processo – então, foi 
apensado; e o segundo fica num processo paralelo. E 
até amanhã, devo nomear um novo Relator só para o 
problema das cargas.

Os que forem favoráveis à proposta permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– É, mas isso é posterior.
Vamos solicitar, então, um prazo de 90 dias para 

esse segundo processo. Temos as representações con-
tra os 4 Deputados. Designação dos Relatores.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Só para que possamos adotar os procedimentos na 
ordem, uma vez que incorporamos o procedimento do 
Deputado Francisco, o Deputado Júlio Delgado tem 
que ser substituído formalmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Já foi substituído formalmente.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Pelo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Ótimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Designação dos Relatores: no caso do Deputado 
Fernando Gonçalves, está prejudicado, já aprovamos 
a sugestão dos nobres Deputados. Para o caso do 
Deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Ge-
rais, está sendo indicado o Deputado Josias Quintal; 
para o Deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, 
o Relator é o Deputado Júlio Delgado, do PSB de 
Minas Gerais; para o Deputado Sandro Mabel, do 
PL de Goiás, o Relator é Benedito de Lira, do PP 
de Alagoas.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Eu queria fazer uma indagação. Estamos com uma 
série de representações. Ontem, foi muito discutida 
a questão sobre a nossa capacidade de trabalho. 
Eu estou com uma preocupação que não é quan-
to a nossa capacidade de trabalho, mas quanto ao 
encaminhamento das discussões. Como são repre-
sentações que vão ter Relatores diferentes e teste-
munhas diferentes, eu queria saber se os procedi-
mentos ocorrerão quando acabarmos esse sobre o 
Roberto Jefferson...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Como é esse “não”?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– É o seguinte, Deputada: estou fazendo um plano de 
trabalho. Vamos trabalhar um pouquinho mais agora, e 
poderá acontecer que, no mesmo dia, tenhamos oitivas, 
de manhã, do caso do Deputado Roberto Jefferson e, 
à tarde, do Deputado José Dirceu; no dia seguinte, de 
manhã, Deputado Sandro Mabel.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Então, vai correr em paralelo com os Relatores? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Em paralelo. 

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Era esse o meu pedido de informação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vamos ter muita pressa. Estou sentindo que deve 
aumentar ainda mais os nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, um aparte só para acrescer um item ao 
raciocínio de V.Exa.: de manhã, de tarde e de noite. 
Não há aqui CPIs cujos trabalhos vão até de madru-
gada? Então, podemos ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida, vamos trabalhar.

Eu gostaria que cada Relator, por favor, os 3 
designados, fizessem um plano de trabalho, como 
vamos realizar esses trabalhos. Os Deputados já re-
ceberão uma notificação deste Conselho para faze-
rem sua defesa prévia e indicar suas testemunhas. 
Vamos dar ampla condição de defesa, por escrito e 
pessoalmente. Se quiserem voltar outras vezes, suas 
testemunhas... Agora, vou orientar muito em cima dos 
Relatores. Havendo necessidade, vou indicar Sub-Re-
latores também.

Alguma sugestão?
Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. 

Presidente, neste início dos trabalhos, V.Exa. fez 
as designações. Além do Deputado Jairo Carnei-
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ro, que já estava designado, e do Deputado Nelson 
Trad, que foi designado na tarde de ontem, hoje o 
meu nome e o dos nobres Deputados Josias Quin-
tal e Benedito de Lira foram designados. Esse é o 
começo de um processo em que todos temos um 
ofício. Ninguém aqui neste Conselho vai querer fu-
gir de uma ou outra representação, na qual temos 
que estar todos solidários e fazer um trabalho em 
nome do Conselho. 

De antemão, já que é um dos casos a serem 
analisados, gostaria de suscitar a V.Exa. uma dúvida: 
na oitiva como testemunha no caso do Deputado Ro-
berto Jefferson, o Deputado José Dirceu levantou uma 
questão que talvez possa ser dirimida pelo Supremo 
em função do fato de que S.Exa. não estava no exer-
cício do mandato parlamentar. Gostaria de saber de 
V.Exa. se vamos fazer essa consulta ao Supremo ou 
se V.Exa. fará uma consulta à Assessoria Legislativa 
da nossa Casa, para que possamos ter a liberdade 
de exercer nosso trabalho aqui neste Conselho. Era 
só isso, Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado 
Ricardo Izar) – Eu vou aproveitar a oportunidade de 
estar aqui o ex-Presidente, Deputado Orlando Fan-
tazzini, que também teve este mesmo problema. Fi-
zemos uma consulta à assessoria técnica legislativa 
da Casa, e já recebemos isso na semana passada. 
Temos precedentes aqui. Mas gostaria de ler a con-
sulta feita e o resultado dessa consulta:“O Presiden-
te do Conselho de Ética solicitou a esta Consultoria 
estudo sobre a admissibilidade da representação 
do Partido Trabalhista Brasileiro contra o Deputado 
José Dirceu.

A representação foi apresentada nos seguintes 
termos:

‘O Partido Trabalhista Brasileiro, com re-
presentação nesta Casa, por seu Presidente 
em exercício, ao fim assinado, comparece res-
peitosamente à ilustrada presença de V.Exa. a 
fim de oferecer esta representação contra atos 
do Sr. Deputado José Dirceu que fraudaram o 
regular andamento dos trabalhos legislativos, 
visando à alteração do resultado das delibe-
rações, configurativos de atos incompatíveis 
com o decoro Parlamentar, consoante expõe 
a seguir’.

A dúvida que poderia surgir quando da 
regular instauração do processo é que os fa-
tos imputados ao Deputado José Dirceu te-
riam ocorrido quando o mesmo era Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil. Logo, sua 
atuação, se se configurar verdadeira, a prin-
cípio, estaria sujeita às penas da Lei nº 1.079, 

de 10 de abril de 1950, Lei sobre Crimes de 
Responsabilidade.

Efetivamente, o art. 2º da citada lei foi 
redigido nos seguintes termos: ‘Art. 2º Os cri-
mes definidos nesta lei, ainda quando sim-
plesmente tentados, são passíveis de pena de 
perda de cargo, com inabilitação, até 5 anos, 
para o exercício de qualquer função pública, 
imposta pelo Senado Federal nos processos 
contra o Presidente da República ou Ministros 
de Estado, contra os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral 
da República’.

Mais adiante, o art. 6º descreve o se-
guinte tipo penal:

‘Capítulo II – Dos crimes contra o livre 
exercício dos Poderes Constitucionais

Art. 6º. São crimes de responsabilidade 
contra o livre exercício dos Poderes Legislati-
vo e Judiciário e dos poderes constitucionais 
do Estado: 

 ..............................................................
2 – usar de violência ou ameaça contra 

algum representante da Nação para afastá-
lo da Câmara a que pertence ou para coagi-
lo no modo de exercer o seu mandato, bem 
como conseguir ou tentar conseguir o mesmo 
objetivo mediante suborno ou outras formas 
de corrupção’.A primeira das normas acima 
transcritas foi reformada pela Lei das Inelegi-
bilidades – Lei Complementar nº 64, de 1990, 
que, por meio do art. 1º, alterou o prazo de ‘até 
5 anos’. No mais, a norma foi recepcionada e 
estaááá vigente.’

Já a Constituição Federal regula o as-
sunto nos seguintes artigos: 

‘Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

 ..............................................................
II – cujo procedimento for declarado in-

compatível com o decoro parlamentar;
 ..............................................................
§ 1º É incompatível com o decoro parla-

mentar, além dos casos definidos no Regimen-
to Interno, o abuso das prerrogativas assegu-
radas a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas’.

E no art. 56:
‘Art. 56. Não perderá o mandato o Depu-

tado ou Senador:
I – investido no cargo de Ministro de Es-

tado’(...)
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Conforme podemos ler nos trechos aci-
ma transcritos, o Deputado Federal investi-
do no cargo de Ministro de Estado continua 
Deputado, não perdendo seu mandato. As-
sim sendo, fica sujeito a todas as restrições e 
impedimentos decorrentes do seu status de 
Parlamentar.

A Câmara dos Deputados, em represen-
tações anteriores, já examinou a tese de que 
atos cometidos antes do exercício do mandato 
podem constituir quebra de decoro parlamen-
tar. A tese foi vitoriosa no caso do Deputado 
Talvane Albuquerque, foi alegada no caso do 
Deputado Hildebrando Pascoal e foi funda-
mental no caso da cassação do suplente Fé-
res Nader”.(...) 

Destarte, em que pese argumentação 
adversa, acreditamos que existem razões ju-
rídicas suficientes para dar seguimento à re-
presentação oferecida em desfavor do Depu-
tado José Dirceu, com a conseqüente ins-
tauração do processo por quebra de decoro 
parlamentar.

Consultoria Jurídica, 04 de agosto de 
2005.”

Tem a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 

Sr. Presidente, acho que já havíamos superado essa 
questão, até porque não é competência do Conselho 
de Ética o debate de teses jurídicas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTA-
ZZINI – Então, uma vez que a Consultoria, na última 
reunião, já havia apresentado esse parecer, com base 
em julgamentos anteriores, havíamos definido que 
tínhamos toda a legitimidade para o processamento. 
É óbvio que se alguém se sentir ferido em seu direito 
poderá procurar o Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Mas quem vai dirimir se há ou não o direito não é o 
Conselho de Ética. Ao Conselho de Ética compete o 
processamento, garantindo o amplo direito de defesa 
a todas as pessoas que aqui tiverem o processo em 
tramitação.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN – Só 
quero dizer, Sr. Presidente, que é pertinente a argüi-
ção do Relator no sentido de tomar todas as cautelas. 
Conseqüentemente, a argüição a V.Exa. é pertinente 
nesse caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Quero comunicar aos Srs. Deputados que na próxima 

terça-feira, às 14h30min, virá depor nesta Comissão o 
Deputado José Borba, ex-Líder do PMDB.

Na quarta-feira, teremos nova reunião. Aliás, as 
próximas reuniões eu marcarei já na terça-feira, depois 
de conversar com os Relatores o que vamos fazer, as 
primeiras pessoas que vamos convocar.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Sem dúvida. 
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 

– Outra questão: acho que temos que ter mais uma 
reunião administrativa, porque estamos já com 5 Re-
latorias, e aí temos de definir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Podemos fazer uma reunião amanhã, às 9h30min.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Gostaria de participar da reunião, mas não terei com 
participar nesse horário, em razão de outros compro-
missos. Mas é até minha sugestão que possamos 
fazer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado, já estamos preparando um plano de tra-
balho muito grande. Está no final, praticamente. É o 
que eu iria apresentar para o Presidente da Câmara, 
anteontem à noite, quando houve aquele incidente. 
Gostaria de apresentar esse plano já na terça-feira. E 
a partir da terça-feira não vamos parar mais. Na ter-
ça-feira, já vamos ouvir o Deputado José Borba; na 
quarta-feira, já ouviremos outro; na quinta-feira, outro; 
e assim por diante. Haverá também muitas reuniões 
paralelas. Vamos ter Subcomissões. Vou convocar 
todos os suplentes do Conselho para participarem a 
partir de agora, porque eu tenho a impressão de que 
vou precisar de muitos relatores e, num determinado 
momento, vou também convocar os suplentes para 
a Relatoria. 

Agradeço a todos a presença.
Está encerrada a reunião.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Sétima Reunião (Ordinária) 
realizada em 16 de agosto de 2005

Às quinze horas e quatorze minutos do dia de-
zesseis de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plená-
rio 13 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, 
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Chico Alencar, Ciro Nogueira, Josias Quintal, Júlio 
Delgado, Nelson Trad, Ricardo Izar, Jairo Carneiro 
e Robson Tuma, membros titulares; Anselmo, Cezar 
Schirmer, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, 
Moroni Torgan, Neyde Aparecida e Pedro Canedo, 
membros suplentes. Justificaram a ausência os Depu-
tados Gustavo Fruet e Orlando Fantazzini. Compare-
ceram, ainda, os Deputados Alex Canziani, Neuton 
Lima, Dr. Francisco Gonçalves, Sandro Matos e Jo-
aquim Francisco. ATA – Por solicitação do Deputado 
Josias Quintal, 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 
as correspondências recebidas: 1) correspondência 
do Senhor João Claúdio de Carvalho Genu, encami-
nhando cópia de seu depoimento na Polícia Federal 
solicitando, assim, dispensa de comparecimento neste 
Conselho; 2) correspondências encaminhadas pelos 
Senhores Delúbio Soares de Castro e Sílvio José Pe-
reira manifestando suas intenções em colaborar com 
as investigações, comunicando que deixarão de com-
parecer, neste Conselho, uma vez que, sobre os fatos 
em apuração, eles já prestaram seus esclarecimentos 
na CPMI dos Correios; 3) O Presidente informou que 
se reuniu na secretaria do Conselho com o Presiden-
te da CPMI dos Correios, Senador Delcídio Amaral 
e o relator Deputado Osmar Serraglio para troca de 
informações e detalhar a melhor maneira de trabalhar 
em conjunto. ORDEM DO DIA: Plano de trabalho dos 
relatores e assuntos internos: O Presidente, inicial-
mente, passou a palavra ao relator da subcomissão, 
Deputado Nelson Trad, que requereu, ao plenário, a 
desanexação da Representação nº 36/05 para cons-
tituir processo autônomo, por não haver identidade 
nem relação entre as representações nºs 32, 33, 34 
e 35, de 2005. Não houve discussão. Em votação, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade dos pre-
sentes. Ato contínuo, o Presidente designou a Depu-
tada Ann Pontes para a relatoria da Representação 
nº 36/05. Solicitando a palavra, o Deputado Jairo Car-
neiro propôs ao relator que apresentasse o parecer 
da subcomissão, para deliberação do plenário, acerca 
das quatro representações. Com a proposta aceita, o 
Relator iniciou a leitura de seu relatório. Concluída a 
leitura, O SR. PRESIDENTE consultou os represen-
tados se desejavam fazer uso da palavra para apre-
sentar suas defesas, nos termos do inciso II, do art. 
18 do Regulamento. Não havendo interesse em se 
manifestarem, o relator passou à leitura de seu voto, 
recomendando o arquivamento das Representações 
nºs 32, 33, 34 e 35, de 2005, e o encaminhamento 
dos autos à Procuradoria Parlamentar desta Casa, 

para as providências reparadoras de sua alçada, nos 
termos de que prevê o parágrafo único do art. 15 do 
Código de Ética. Em discussão, fizeram uso da pala-
vra os Deputados Ângela Guadagnin, Jairo Carneiro, 
Benedito de Lira, Edmar Moreira, Ann Pontes, Cezar 
Schirmer, Pedro Canedo, Chico Alencar, Josias Quin-
tal, Robson Tuma, Benedito de Lira, João Fontes e 
Júlio Delgado. Encerrada a discussão, o Presidente 
iniciou o processo de votação com a chamada nomi-
nal. Em votação, o parecer foi aprovado por unani-
midade. Votaram os Deputados Chico Alencar, Ann 
Pontes, Josias Quintal, Nelson Trad, Jairo Carneiro, 
Robson Tuma, Ciro Nogueira, Benedito de Lira, Ed-
mar Moreira, Júlio Delgado e Anselmo. Continuando 
com os trabalhos, fizeram uso da palavra, pela ordem, 
os Deputados Alex Canziani, Sandro Matos, Neutom 
Lima e Joaquim Francisco, representados, agrade-
cendo aos membros do Conselho a maneira corre-
ta, a forma ponderada do relator e a celeridade do 
resultado desses processos. Dando prosseguimento 
à Ordem do Dia, os deputados Jairo Carneiro, Bene-
dito de Lira, Júlio Delgado e Josias Quintal apresen-
taram seus planos de trabalho. Fizeram, ainda, uso 
da palavra os deputados Carlos Sampaio e Ângela 
Guadagnin que, mesmo não participando da votação, 
acompanham o parecer do relator. Presidiu, também, 
a presente reunião o Deputado Josias Quintal. Antes 
de encerrar a presente reunião, o Presidente convo-
cou reunião ordinária para amanhã, dia dezessete de 
agosto de dois mil e cinco, quarta-feira, às quatorze 
horas e trinta minutos. O inteiro teor desta reunião foi 
gravado e as notas taquigráficas, após serem deco-
dificadas, farão parte deste documento. ENCERRA-
MENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às dezessete horas e vinte 
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: Reunião Ordinária
N°: 1144/05
Data: 16/8/2005
Início: 15h11min
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DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Sumário: Apreciação de matérias constantes da pauta. 

OBSERVAÇÕES
Houve intervenção inaudível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, declaro aberta a reu-
nião.

Solicito à Secretária que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, requeiro a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa 
da leitura da ata permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada.
Expediente.
Correspondência recebida do Sr. João Cláudio 

de Carvalho Genu, encaminhando cópia do seu de-
poimento na Polícia Federal e solicitando dispensa 
de comparecimento a este Conselho, uma vez que já 
prestou esclarecimento na Polícia Federal.

Correspondência do Sr. Delúbio Soares de Castro 
e do Sr. Sílvio Pereira, manifestando suas intenções 
de colaborar com o Conselho, mas comunicando que 
deixarão de comparecer, uma vez que, sobre os fatos 
em apuração, já prestaram seus esclarecimentos à 
CPMI dos Correios.

Ordem do Dia.
Nós marcamos esta reunião para ouvir os Re-

latores das diversas matérias e preparar, assim, as 
próximas reuniões. 

Eu tive uma reunião com o Presidente da CPMI 
dos Correios, Senador Delcídio Amaral, e com o Rela-
tor, Deputado Osmar Serraglio, para trabalharmos em 
conjunto e haver troca de informações. A idéia deles 
é fazer uma relação – aliás, hoje já foi anunciada pela 
imprensa – com os nomes daqueles sobre os quais te-
nham provas concretas. Ela seria entregue à Mesa da 
Câmara para que enviasse ao Conselho de Ética. Caso 
contrário, seria mandada para a CPI do Mensalão. 

Decidimos fazer uma outra reunião ainda hoje 
para comentar alguns detalhes e ver qual seria a me-
lhor maneira de trabalharmos em conjunto.

Antes de ouvirmos os Relatores das diversas 
matérias, eu gostaria de ouvir o Deputado Nelson 
Trad, que foi o primeiro Relator indicado para os 5 ca-

sos – o dos 4 candidatos a Prefeito e o do Deputado 
Francisco Gonçalves.

Com a palavra o nobre Deputado Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Pre-

sidente do Conselho, Deputado Ricardo Izar; Sr. Re-
lator, Deputado Jairo Carneiro; Sras. Deputadas; Srs. 
Deputados: na última reunião nossa, ficou decidido 
que os procedimentos relacionados com os 5 Depu-
tados na ocasião nominados fossem anexados num 
procedimento só.

No estudo efetuado com a nossa colega Ann 
Pontes, também da Sub-Relatoria, com o Deputado 
Pedro Canedo e com a assistência dedicada do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, chegamos à 
conclusão, Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas Depu-
tados e Deputadas, de que a Representação nº 2, de 
2005, não  tinha nenhuma conexão com as outras 4 
representações, especificamente contra os Deputados 
Joaquim Francisco, Neuton Lima, Alex Canziani e 
Sandro Matos.

Por não existir esta conexão, nós teríamos dificul-
dade de dissecar um corpo só com diversos elementos 
estranhos à missão e à dedicação que teríamos de ter 
no levantamento probatório e até de natureza anatô-
mica, para se encontrar dentro das peças a verdadei-
ra anatomia que levou o Partido Liberal a representar 
contra esses citados Deputados.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, dizemos, no ex-
pediente que leio para V.Exa. neste momento, que, na 
condição de Relator do Processo nº 2, de 2005, veri-
ficamos, examinando os autos, que a Representação 
nº 36, de 2005, proposta contra o Deputado Francis-
co Gonçalves Filho, não guarda nenhuma relação de 
conexão ou continência com as de nºs 32, 33, 34 e 
35, também de 2005, que descrevem fatos completa-
mente diversos. Nestas, a acusação cinge-se ao su-
posto recebimento, pelos representados, de dinheiro 
irregular repassado pelo Deputado Roberto Jefferson 
para gasto nas respectivas campanhas eleitorais para 
Prefeito, em 2004. Naquela, o representado é acusa-
do de conduta indecorosa pelo fato de ter relatado à 
imprensa suposto encontro ocorrido no plenário, no 
início de 2004, entre 5 Deputados e um indivíduo que 
portava mala cheia de dinheiro.

Não havendo, pois, identidade nem conexão entre 
a Representação nº 36, de 2005, e as demais que in-
tegram o Processo nº 2, de 2005, esta Relatoria, com 
o apoio dos membros da Subcomissão encarregada 
de exame da matéria, propõe que o Conselho recon-
sidere a decisão anteriormente tomada, no sentido da 
tramitação em conjunto dessas 5 representações, pro-
movendo a desanexação da Representação nº 36, de 
2005, para constituição de processo autônomo.
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Quero dizer a V.Exa., ao ilustre Relator e aos 
membros do Conselho que aquele cuidado primário 
que nós tínhamos – e temos – de acelerar o nosso pro-
cedimento para que não haja nenhuma suspeição da 
qualidade preguiçosa dos nossos movimentos... 

Posso adiantar que estamos prontos, a partir 
de agora, para apresentar o relatório dos 4, inclusive 
dentro da análise perfeita, feita hoje pela manhã com 
os 2 membros da Subcomissão, e garantir que, se na 
realidade V.Exa. permitir que eu sugira um nome e um 
membro da Subcomissão para apreciação da repre-
sentação e apresentação até amanhã, se for o caso, 
ela está disposta e pronta.

Evidentemente, nessas circunstâncias, como a 
ilustre Mesa já sabe, no Conselho há 3 membros e 
uma pessoa do gênero feminino. Ela é a Deputada 
Ann Pontes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi indicada a Deputada Ann Pontes para ser Rela-
tora do caso do Deputado Francisco Gonçalves. 

A Deputada Ann Pontes está sendo indicada para 
a Relatoria do caso do Deputado Francisco Gonçalves. 
Então, nós vamos marcar uma reunião para amanhã, 
e o Deputado Nelson Trad e a Deputada Ann Pontes 
apresentarão seus pareceres finais. Amanhã nós va-
mos colocar em votação os 5 casos.

  A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Já é o relatório?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Já é o relatório final. Sobre a admissibilidade. 

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Eles entregaram a defesa deles?

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Já.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

– Todos entregaram a defesa deles?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Todos já apresentaram a defesa prévia, mas eu 
preciso colocar em votação agora o que está sendo 
sugerido pelo Relator Nelson Trad, tirando do mesmo 
bloco dos 4 primeiros o caso do Deputado Francisco 
Gonçalves.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Então, amanhã os 2 Relatores, Deputado Nelson 

Trad e Deputada Ann Pontes, apresentarão o parecer 
final, em termos de admissibilidade.

Em não havendo admissibilidade, logicamente 
vou sugerir ao Conselho o arquivamento.

Com a palavra o nobre Deputado Jairo Carnei-
ro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, creio que o nobre Deputado Nelson Trad já se 

sente em condições de apresentar o seu relatório e 
o seu voto nesta reunião. Se assim for, se V.Exa. não 
objetar, acho que nós poderemos avançar os nossos 
trabalhos.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Estou mu-
niciado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Então, com a palavra o nobre Deputado Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, ilustres Deputados, nobres Depu-
tadas, evidentemente que não seria nenhum exór-
dio...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Depu-
tado Nelson Trad, peço licença a V.Exa. para consultar 
a Mesa se o representante...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Estão todos os representados presentes: Deputados 
Alex Canziani, Neuton Lima... Só falta o Deputado Jo-
aquim Francisco. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Rece-

beram a comunicação?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Já 

receberam. Todos receberam a comunicação.
Com a palavra o nobre Deputado Nelson Trad, 

por favor.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Presi-

dente, não seria nenhum exórdio que eu faria na leitura 
do meu relatório. Acontece que nós, na Casa, temos 
por hábito, em certos momentos, dar pouca importância 
a um relatório, para sentir, na verdade, a extensão do 
subjetivo; ou melhor, do substantivo. Mas quero fazer 
aqui uma referência de natureza bastante contundente. 
Nunca um relatório deverá ser tão apreciado na sua 
inteireza e tão examinado na sua extensão, para se 
chegar a um resultado positivo, como esse que foi fei-
to para uma conclusão definitiva de 4 representações 
contra 4 colegas nossos.

Diz o relatório: 
Em data de 13 de agosto de 2005, o Partido Li-

beral apresentou a esta Casa representação contra 
os Srs. Deputados Joaquim Francisco, Alex Canziani, 
Neuton Lima e Sandro Matos, acusando-os da prática 
de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. 

As 4 representações – numeradas como 32, 33, 
34 e 35, todas de 2005 – pretenderam fundamentar-se 
nas declarações prestadas pelo Sr. Deputado Roberto 
Jefferson em depoimento perante este Conselho, no 
qual o depoente afirmou haver recebido irregularmente 
4 milhões de reais, destinados a financiar campanhas 
eleitorais de filiados ao PTB no último pleito municipal. 
De acordo com a acusação, os representados, pelo fato 
de terem sido candidatos pelo PTB naquelas eleições, 
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seriam beneficiários desses recursos irregularmente 
recebidos. 

Ainda segundo a acusação, sendo “inconteste a 
caracterização de infração ética do fato (confessado 
pelo Deputado Roberto Jefferson) de receber e se uti-
lizar de recursos não contabilizados para campanhas 
eleitorais”, dentre as quais “possivelmente” a dos re-
presentados, estaria caracterizada a quebra do decoro 
parlamentar por   parte deles, por infringência aos arts. 
240, § 1º, e 244 do Regimento Interno da Câmara, em 
concomitância com os arts. 4º, II, 5º, IV, e 14 do Códi-
go de Ética e Decoro Parlamentar, e com o art. 155, 
§ 1º, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável a 
penalidade de cassação dos mandatos.

Recebidas as 4 representações pelo Conselho, 
decidiu o Plenário do órgão, em reunião do último dia 
9 de agosto, promover sua tramitação em conjunto, 
em face da identidade de objeto entre elas, tendo as 
Representações nºs 33, 34 e 35, de 2005, sido apen-
sadas à Representação nº 32, de 2005. Na mesma 
reunião, o Presidente constituiu subcomissão destinada 
a promover a apuração dos fatos e das responsabili-
dades no presente processo, tendo designado como 
integrantes os Deputados Ann Pontes, Pedro Canedo 
e o Relator que subscreve este parecer. 

Expedidas as devidas notificações aos represen-
tados, dentro do prazo regulamentar apresentaram 
todos as suas peças de defesa escrita, nos termos 
do art. 8º do Regulamento do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, das quais faremos a seguir um 
breve resumo: 

Defesa do representado Alex Canziani. 
Alega, em sede preliminar, que a representação 

contra ele proposta conteria “acusações vagas, decor-
rentes de conclusões subjetivas, meramente especu-
lativas, desprovidas do mínimo necessário a justificar 
o prosseguimento do processo em apreço, na medida 
em que não consta da descrição fática ali esposada 
nenhum ato concreto efetivamente imputado ao repre-
sentado”. A representação, segundo o ali exposto, não 
teria descrito qual seria o ato, praticado pelo represen-
tado, supostamente atentatório à dignidade de seus pa-
res, ou o modo como esse ato supostamente teria sido 
praticado. Por não apresentar nenhum fato concreto, 
fazendo acusações genéricas, imporia inconstitucional 
pretensão de inversão do ônus da prova. 

A defesa lembra, ainda, que o Deputado Federal 
Roberto Jefferson sustentou pública e expressamen-
te que o representado não recebeu qualquer ajuda 
econômica irregular em suas campanhas e o isentou 
de qualquer envolvimento no escândalo que tem as-
sustado o País. Alega, assim, a inexistência de “nexo 
de relação entre o sujeito (representado) e a causa”, 

posto que todos os argumentos da representação se 
referem a terceira pessoa, o Deputado Roberto Jeffer-
son, diversa do representado.

Quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que a 
representação não teria apresentado prova da materia-
lidade do fato e da autoria. Em favor de sua inocência, 
cita o depoimento proferido pelo Deputado Roberto 
Jefferson, no último dia 4 de agosto, à Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito que trata da compra de 
votos, onde teria afirmado que não transferiu nenhum 
recurso aos candidatos a prefeito de seu partido. 

Requer, ao final, o arquivamento da representa-
ção, em face da inexistência de elementos que compro-
vem a prática, pelo representado, de conduta atentatória 
ao decoro parlamentar, protestando pela produção de 
todos os meios de prova.

Defesa do representado Sandro Matos.
Argumenta, em síntese, que a representação não 

consegue demonstrar as acusações que faz, conside-
rando-a inepta por fundar-se em alegações “levianas 
e nunca comprovadas”, eivadas de injúrias e calúnias, 
feitas por “réu confesso” que, não satisfeito em “renun-
ciar ao seu mandato, pela certeza de sua condenação, 
utilizou-se do sórdido argumento de denúncias falsas 
contra os companheiros  de bancada do seu principal 
acusador, Deputado Roberto Jefferson, motivo maior 
do seu desespero”.

Solicita o arquivamento em definitivo da repre-
sentação pela total inadequação do feito e por falta 
de fundamento jurídico.

3) Defesa do representado Joaquim Francisco.
Após tecer algumas considerações iniciais sobre 

os padrões éticos que sempre pautaram sua conduta 
na vida pública e privada, o representado alega, em pri-
meiro lugar, que a representação atentaria frontalmen-
te contra a lógica e contra toda a natureza do embate 
eletivo, uma vez que disputou a Prefeitura do Recife 
contra candidato do PT, não sendo razoável admitir que 
o partido adversário financiasse sua campanha. 

Argúi, a seguir, a inépcia da representação, ba-
seada apenas em “insinuações, suposições, devaneios 
e delírios”. Lembra que em nenhum momento do de-
poimento do Deputado Roberto Jefferson (transcrito 
na peça acusatória) houve qualquer referência a sua 
pessoa ou a sua candidatura a Prefeito do Recife. 
Transcreve trechos de notas taquigráficas de outras 
declarações do depoente perante órgãos da Casa, em 
que afirma justamente o contrário, isto é, que não foram 
repassados quaisquer recursos que teria recebido do 
PT para as campanhas de Deputados Federais, com-
panheiros seus de partido, candidatos a Prefeito.
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Transcreve, também, alguns trechos da represen-
tação para demonstrar a insubsistência da denúncia 
formulada perante este Conselho.

Requer o arquivamento da representação “mani-
festamente improcedente e comprovadamente carente 
de respaldo regimental ou constitucional”. É uma re-
presentação de litigante de má-fé.

4) Defesa do representado Neuton Lima.
A defesa do Deputado Neuton Lima alega, em 

síntese, que a representação seria inepta por susten-
tar-se em “condição absolutamente hipotética, incapaz 
de alcançar sua finalidade e, por suas próprias razões, 
totalmente improcedente, tornando-se evidente seu 
caráter intimidatório”.

Segundo o ali exposto, a peça acusatória não 
indicaria qual a infração cometida pelo representado 
que atentaria contra o decoro parlamentar. Assim, 
“o simples apontamento de ofensa a dispositivo do 
Código de Ética diante de uma inovação jurídica de-
nominada de ‘decorrência lógica’, em face a indícios 
que ‘quase que certamente’ poderiam ser imputados 
ao representado, indica representação teratológica e 
irresponsável”.

Salienta ainda que não recebeu quaisquer recur-
sos do Deputado Federal Roberto Jefferson e advoga 
que, se os discursos do mencionado Deputado servem 
para embasar a representação, seriam, também, juri-
dicamente suficientes para demonstrar a inocência do 
representado, visto que o mesmo Parlamentar já teria 
declarado publicamente, junto à CPMI do Mensalão, 
que não distribuiu recursos a quaisquer Deputados do 
PTB candidatos ao pleito majoritário de 2004. 

Aduz também que a prestação de contas de sua 
campanha foi apresentada junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo, submetida à análise do órgão 
competente e detidamente aprovada por aquela egré-
gia Corte, conforme documentos anexados.

Solicita, ao final, o julgamento antecipado da lide 
por inépcia da representação, com seu conseqüente 
arquivamento, e requer, como meio de prova, cópia 
do inteiro teor do depoimento do Deputado Roberto 
Jefferson junto à CPI do Mensalão, datado de 4 de 
agosto de 2005, além da oitiva de 4 testemunhas e 
do depoimento pessoal do representante.

É o relatório, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– De acordo com o nosso  código, na apreciação do 
parecer, eu tenho de dar a palavra ao representante. 
Como o representante não se encontra, de qualquer 
maneira estou oferecendo a palavra. Agora – foi primeiro 
o representante –, com a palavra também... Se algum 
dos representados quiser fazer uso da palavra, poderá 

fazê-lo também. Estão todos presentes. (Pausa.) Então, 
devolvo a palavra ao Relator para proferir o voto.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Voto do 
Relator. 

As representações ora examinadas contemplam, 
cada uma de per si, idêntica acusação aos Parlamen-
tares a que se dirigem. Os representados são apon-
tados na peça inicial como tendo se envolvido em 
fatos graves, que denotariam “induvidosa quebra de 
decoro parlamentar, em razão de violação inequívo-
ca de suas obrigações legais e éticas no exercício do 
mandato eletivo”. 

Para descrever esses fatos, o representante cita 
alguns trechos do depoimento prestado pelo Deputado 
Roberto Jefferson perante este Conselho de Ética (na 
condição de representado no Processo nº 1, de 2005, 
ainda em trâmite) para, em seguida, destacar no re-
ferido depoimento havia recebido 4 milhões de reais, 
não declarados perante a Justiça Eleitoral, e que esses 
recursos teriam sido utilizados por candidatos do PTB 
nas eleições municipais de 2004. Conclui, disso, que 
as declarações do Deputado Roberto Jefferson lança-
riam sobre todos os candidatos do PTB, nas eleições 
de 2004, suspeitas de que teriam se utilizado desse 
dinheiro não contabilizado para o pagamento de com-
promissos de campanha.

Como os representados foram candidatos às elei-
ções municipais daquele ano, surgiria “como decorrên-
cia lógica”, que “quase que certamente” se utilizaram 
desses recursos nas respectivas campanhas. 

Mais adiante, considerando não haver “dúvida de 
que houve a percepção de vantagem indevida” – são 
as palavras do representante –, aduz que, de acordo 
com a legislação vigente, a infração ética estaria na 
“percepção a qualquer título, em proveito próprio ou 
alheio (...)”. Acrescenta ainda que o fato de receber e 
se utilizar, em campanhas eleitorais –, dentre as quais, 
possivelmente, a dos representantes –, de recursos não 
contabilizados já havia sido “confessado pelo Deputado 
Roberto Jefferson”. Após, considera estarem presen-
tes os elementos de prova suficientes para o proces-
samento do feito perante o Conselho. 

Permissa venia, esta Relatoria não pode deixar de 
registrar a completa inconsistência jurídica das 4 peças 
de acusação aqui examinadas. Cuida-se de represen-
tações amparadas não em fatos, mas em ilações, em 
hipóteses, em “possibilidades” de agir imputadas, sem 
nenhuma prova, aos representados. É mais do que uma 
representação. É uma afirmação delirante, segundo a 
expressão exata do convencimento do Relator.

Como registrado em praticamente todas as de-
fesas recebidas, não há nexo entre as declarações 
prestadas pelo Deputado Roberto Jefferson perante 
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este Conselho e a suposta infração ética que teria 
sido cometida por parte dos representados. O fato de 
o Deputado Jefferson ter admitido receber, irregular-
mente,  recursos que seriam destinados a campanhas 
eleitorais de candidatos de seu partido só depõe contra 
sua pessoa, não sendo fator suficiente nem determi-
nante para comprovar terem esses recursos sido re-
passados e efetivamente usados pelos representados 
em suas respectivas campanhas a Prefeito. Não houve, 
pelo citado Deputado, identificação de nenhum rece-
bedor, tendo suas declarações caráter absolutamente 
genérico, tornando-se imprestáveis, por isso mesmo, 
para fundamentar a acusação de infração ética por 
parte de qualquer dos representados.

A fragilidade das representações aqui examinadas 
é tão evidente que nem mesmo o representante parece 
estar certo do cometimento, pelos representados, das 
infrações que procura imputar-lhes, usando, para fun-
damentar suas ilações, de conjecturas do tipo “quase 
que certamente” ou “possivelmente”, ao se referir às 
condutas que pretende atribuir a cada um deles.

Ademais, ainda que se pudesse considerar sufi-
ciente o depoimento do Deputado Roberto Jefferson 
para sustentar as representações aqui examinadas, 
o novo depoimento do mesmo Deputado junto à CPI 
do Mensalão, desmentindo publicamente a declara-
ção dada primeiramente ao Conselho, no sentido de 
que teria distribuído os recursos aos candidatos, poria 
por terra, definitivamente, o fundamento da acusação, 
impondo o encerramento imediato do feito por falta 
de objeto.

As 4 defesas apresentadas pelos Deputados re-
presentados, Sr. Presidente, Srs. Relatores, senhores 
membros do Conselho, foram unânimes no argumento 
de que faleceria amparo jurídico às peças de acusa-
ção, fundadas exclusivamente em suposições, não em 
fatos, e desprovidas de prova ou indício de prova da 
autoria e da materialidade do alegado.

A esta Relatoria, diante de todo o aqui exposto, 
não parece restar outra conclusão possível, em face 
da evidente inconsistência das peças acusatórias sob 
exame, senão no sentido da improcedência das 4 acu-
sações formuladas, recomendando ao Conselho a de-
terminação do arquivamento das Representações nºs 
32, 33, 34 e 35, de 2005, e o encaminhamento dos 
autos à Procuradoria Parlamentar, para as providên-
cias reparadoras de sua alçada, nos termos do que 
prevê o parágrafo único do art. 15 do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar. 

É o meu voto, Sr. Presidente.
Faço a seguinte afirmação: qual de nós não as-

sistiu, perambulantes pelos corredores da Câmara Fe-
deral e do Congresso Nacional, companheiros nossos 

travestidos de honra e de dignidade pelo seu passado, 
com seu nome nos jornais, dentro da atribuição que 
lhes dá, de forma responsável, mas utilizada irres-
ponsavelmente por aqueles que representam contra 
a honra e a dignidade de companheiros que convivem 
com gente honesta desta Casa...

Eu me lembrei disso tudo, Sr. Presidente, porque 
a indignação é tamanha que, ao ver companheiros des-
sa natureza, com estofo moral incensurável, me dava 
pena. E eu pensava: como eles devem estar sofrendo 
no interior das suas casas, perguntados pelos seus 
parentes e pelos seus companheiros de sangue, com 
a imagem que se construiu através de uma irrespon-
sabilidade dessa natureza.

Disraeli já dizia que, se a Inglaterra quiser, na 
realidade, retomar a sua dignidade, será preciso que 
os homens bons dessa nação tenham a coragem de 
aniquilar os homens covardes. É só mudar o nome 
do país e submeter o exame de consciência de cada 
um à verdade dita por Disraeli. No  Brasil, os homens 
bons devem ter coragem suficiente para enfrentar os 
covardes que aniquilam este País. 

Esta Casa, que tem, na realidade, no seu meio 
alguns objetos de natureza podre, não pode aceitar 
conformadamente representações como essa, con-
tra homens que convivem com honra e dignidade em 
nosso meio.

Este é o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Quero agradecer ao nobre Deputado Nelson Trad 
pelo parecer e pelo voto.

Pelo Regimento, coloco-os em discussão.
Concedo a palavra à Deputada Ângela Gua-

dagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

– Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar, pri-
meiramente, quanto à retidão do voto do Relator e, em 
segundo lugar, quanto à presteza com que esta Sub-
comissão estudou cada um dos processos. O estudo 
foi feito com grande rapidez, e o Relator apresentou-
nos o relatório.

Vou votar com o Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Concedo a palavra ao Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, nobres pares, ilustre Relator, V.Exa. pro-
duziu a peça ao nível da sua sabedoria e do grau de 
decência que também reveste a sua conduta na vida 
pública, creio que apreciada e elogiada por todos, 
mesmo pelo silêncio.

Entendo também que esta Casa e este Conse-
lho não podem servir de palco para extravasamento 
de inquietudes ou de vinditas entre partidos políticos. 
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Da maneira como foi apresentada – constam do rela-
tório e do voto a repulsa e a indignação, eu creio que, 
se V.Exa. e o Plenário aquiescerem, que ela não me-
receria o arquivamento. Não mereceria constar dos 
Anais desta Casa uma peça que é uma denúncia va-
zia, destituída de qualquer elemento probatório. Deve-
ria ser devolvida ao autor, como está especificado no 
art. 137 do Regimento da Casa, independentemente 
das demais providências que V.Exa. propõe, ao final 
do seu voto. 

Minha posição é neste sentido: a devolução ao 
autor, por não estar formalizada devidamente, por 
não conter qualquer elemento de prova, por ser uma 
denúncia vazia, que ofende a honra e a dignidade de 
pessoas que estão na vida pública. 

Eu citaria como exemplo e referência – e creio 
que isso se estenderia aos demais – o Deputado Jo-
aquim Francisco. Podem pesquisar e vasculhar a vida 
de S.Exa.. Nós fomos colegas na Constituinte. Esse 
homem já foi Ministro de Estado. Procurem ver qual é 
a sua condição econômica e financeira, o seu patrimô-
nio. Ninguém tem o direito de assacar contra a honra 
de pessoas de bem. 

Proponho, com base no art. 137, a devolução ao 
autor e as providências que V.Exa. indica ao final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Concedo a palavra ao nobre Deputado Benedito 
de Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, Srs. Relatores, Deputado Jairo Carneiro 
e Nelson Trad, Sras. e Srs. Deputados, o relatório pre-
cedido do voto do eminente Deputado Nelson Trad, 
nas representações contra os Deputados já citados, 
demonstra muito bem a justeza, o caráter e a respon-
sabilidade que tem este Conselho, muito bem demons-
trados pelos seus membros.

A bem da verdade, é bom que fique muito  cla-
ro, precisamos, com atitudes dessa natureza, acabar 
com a brincadeira, porque algumas pessoas pensam 
que isso aqui é um parque de diversão. Representar 
contra pessoas, contra Parlamentar simplesmente por 
birra partidária é qualquer coisa que, na verdade, não 
condiz com a dignidade do exercício do mandato par-
lamentar. Eu quero neste instante, Deputado Nelson 
Trad, congratular-me com V.Exa. pela maneira sóbria, 
competente e responsável com que prolatou esse re-
latório e o seu voto. E que sirva isso de exemplo para 
que outros fatos, nobre Deputado Jairo, não venham 
a este Conselho. Denúncias vazias ou tornar uma 
responsabilidade desse tamanho numa brincadeira. 
Mexer com a dignidade das pessoas é qualquer coi-
sa que, na verdade, precisa haver a reversão. O que 
acontece hoje no nosso País, nobre Relator Jairo, é 

que as pessoas acusam, não provam. O acusado é 
quem tem de fazer a prova negativa. E, depois que o 
acusado prova que, na verdade, não é aquilo de que 
fora acusado, nada há contra quem acusou. É preciso 
que as providências sejam adotadas, para que nin-
guém possa brincar com a coisa séria que é a repu-
tação do cidadão. Eu quero neste instante dizer aos 
companheiros que fazem parte do Conselho que esta 
é a tônica de todos os processos que serão objeto de 
análise e julgamento neste Conselho. Aqui não haverá 
absolutamente açodamento nas decisões, porque está 
em jogo a dignidade e, acima de tudo, aquilo que há 
de mais sagrado no homem, que é a sua reputação. 
Aquele que, na verdade, tiver responsabilidade tem de 
pagar e vai pagar. Eu não tenho dúvida disso, porque 
essa é a história deste Conselho. E aquele que não 
tiver responsabilidade com o errado não precisa ficar 
preocupado nem assustado, porque aqui se fará a de-
vida justiça. O que foi feito agora de tarde nada mais 
foi do que a justiça, com a dignidade daqueles que, 
na verdade, não poderiam pagar preço nenhum por 
aquilo que não praticaram. Pois bem, Sr. Presidente, 
eu quero mais uma vez me congratular com o nobre 
Relator. E eu queria apenas fazer alguma observa-
ção com relação à preliminar levantada pelo Relator, 
Deputado Jairo Carneiro. Parece-me que o momento 
não é apenas mais de devolução. Parece-me que o 
momento de devolução seria no ato da vinda dessas 
representações para o Conselho. Já foi emitido um re-
latório, um voto que está sendo objeto de discussão e 
deverá ser votado pelo Conselho. O fato de devolver 
na preliminar não significa dizer que possamos tornar 
sem efeito, na verdade, essa peça proferida pelo no-
bre Relator. Então, nobre Deputado, me permita, peço 
vênia a V.Exa. para discordar da sua preliminar e di-
zer que o Conselho continue votando, porque o meu 
voto é pelo parecer do Relator e, conseqüentemente, 
acompanho o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, talvez neste 
Conselho de Ética e relativamente a esse caso, meu 
caro Relator, Deputado Nelson Trad, eu seja neste mo-
mento, acerca do que eu vou dizer, o menos insuspeito. 
O menos insuspeito porque esta representação partiu 
do meu partido. E eu quero pedir  desculpas olhando 
no olho de cada um dos representados. Por isso que 
é bom, Sr. Presidente, ser independente. Desculpe, 
Alex Canziani. Desculpe, Deputado Joaquim Francis-
co, Deputado Sandro Matos, Deputado Neuton Lima. 
Eu não tenho procuração do meu partido, mas posso 
garantir-lhes que em momento nenhum a bancada do 
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PL tomou prévio conhecimento daquilo que se estava 
elaborando. Mas eu gostaria também de pedir neste 
momento à imprensa, porque amanhã veremos man-
chetes, Sr. Presidente: “Os quatro primeiros já foram 
absolvidos”. Mas eu sei, eu acredito também nessa 
imprensa e sei que a imprensa é séria. Sei que a im-
prensa é Séria – com S maiúsculo. Diga que foram 
absolvidos, mas publiquem também o relatório. Diga 
que nesse relatório, além da chancela deste Conselho 
de Ética, de meus pares, tem uma chancela que eu 
me permito, V.Exas. me dêem licença, Sr. Presiden-
te, senhoras e senhores componentes deste Conse-
lho, tem a chancela de Nelson Trad, um dos homens 
mais respeitados desta Casa. E, com certeza, V.Exa. 
é uma referência de seriedade e dignidade para todos 
nós, Deputado Nelson Trad. E, para finalizar minhas 
palavras, Sr. Presidente, desculpe, talvez eu esteja 
excedendo-me, emocionado, mas o mal já foi feito a 
V.Exas. Agora, nós temos de minimizá-lo. E que com 
certeza, Sr. Presidente, vamos expedir imediatamente 
certidões de inteiro teor, para que V.Exas., até então 
representados, possam fazer uso dessa certidão. Nessa 
mesma imprensa eu tenho certeza de que vai ser esse 
veículo agora dessa contramão, porque não pode ser 
uma via de mão única nessa contramão, para dizer... 
Permita-me também, Sr. Relator. V.Exa. disse no final 
de seu relatório que era uma representação delirante. 
E eu acrescento: delirante e mentecapta, da qual a 
bancada do PL não participou. E não vamos deixar, Sr. 
Presidente, que este Conselho de Ética seja usado para 
que aquele ou aquele outro, em revide, em represália, 
veja quem mais acusou quem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Deputada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obriga-
da. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de forma 
bastante objetiva eu gostaria também de deixar regis-
trado o meu posicionamento em relação ao relatório 
do Deputado Trad. Em síntese, eu posso afirmar aos 
senhores que ele representa a não-banalização do 
instituto da representação. E a nós, integrantes deste 
Conselho, cabe ter essa seriedade e principalmente 
essa imparcialidade na análise de todas as represen-
tações que aqui chegaram. E o que me convenceu – e 
tenho muita certeza de que convenceu o nobre Relator 
– é o fato de que as representações feitas contra os 
Deputados Joaquim Francisco, Alex Canziani, Neuton 
Lima e Sandro Matos é que não há nexo de causalida-
de entre o recebimento do valor de 4 milhões, alegado 
pelo Deputado Roberto Jefferson, e a posterior distri-
buição entre os Deputados ora representados. Então, 
em nome da credibilidade deste Conselho, em nome 
da responsabilidade que todos nós temos aqui, é mais 

do que justo refutar essas representações e acompa-
nhar o voto do Relator, no sentido do arquivamento e 
o posterior encaminhamento solicitado para que tais 
medidas não se repitam. E  que este Conselho seja 
levado e respeitado em função do papel e do ônus que 
temos perante esta Casa e perante o País como um 
todo. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Cezar Schirmer.

O SR. DEPUTADO CEZAR SCHIRMER – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Sr. 
Relator, eu penso que estamos diante de um fato que 
corresponde ao comum da vida pública, aos políticos. A 
presunção é de culpa, enquanto, no mundo do Direito, 
a presunção é de inocência. Os quatro colegas aqui 
agravados de certa forma já tiveram o ônus de ter seus 
nomes publicados nos jornais, as suas fotografias, de 
ter seus nomes divulgados no rádio e na televisão. E 
o homem público vive do conceito, construído muitas 
vezes com muita dificuldade ao longo de uma longa 
vida pública. Conceito esse que se perde num minuto, 
numa circunstância, numa acusação irresponsável e 
leviana como essa que estamos vendo aqui. Eu queria, 
portanto, desde logo manifestar a minha solidariedade 
aos colegas agravados e os meus cumprimentos ao 
Deputado Nelson Trad, um homem cujo parecer – qual-
quer parecer – tem sempre o paradigma da respeita-
bilidade, da seriedade, da decência, da isenção, da 
imparcialidade e da competência. O maior desagravo 
que podemos oferecer aos nossos quatro colegas é o 
parecer do eminente Deputado Nelson Trad. Mas eu 
quero ainda acrescentar, relativamente à manifestação 
do nosso prezado colega Relator, que não compartilho 
da idéia da devolução. Se houvesse possibilidade de 
devolução, deveria ter sido feita pela Mesa da Casa. 
Acho que, estando aqui neste Conselho, temos de de-
cidir. Decisão que eu tenho certeza será contemplando, 
com a nossa aprovação, o parecer do nosso prezado 
Relator Nelson Trad. Eu, pessoalmente, se estivesse 
na condição de um dos agravados, eu preferia que 
fosse votado. E eu imagino que o melhor para eles é 
que seja votado e o parecer acolhido na sua plenitude. 
Acho que dessa forma melhor seria contemplado nosso 
desejo de fazer justiça neste Conselho. E da mesma 
forma que hoje estamos aqui isentando quatro colegas, 
isto nos dá autoridade moral e política para no futuro, 
eventualmente, condenar outros colegas. Eu queria por 
fim, Presidente, ressaltar o último item do parecer do 
eminente Deputado Nelson Trad, que é o encaminha-
mento dos autos à Procuradoria Parlamentar, para as 
providências reparadoras de sua alçada, nos termos 
do que prevê o parágrafo único do art. 15 do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar. Acho que deveríamos 
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reforçar, sim, essa questão na Mesa, porque, com 
todo o respeito que eu tenho pela Mesa desta Casa, 
se tivesse passado os olhos sobre essa representa-
ção não teria mandado ao Conselho de Ética. Já que 
mandou ao Conselho de Ética, eu penso que a Mesa 
tem a obrigação de se associar agora com maior ên-
fase ao resultado da votação neste Conselho de Éti-
ca. Eu encareço pessoalmente ao nosso Presidente 
que gestione ao Presidente da Casa e à Procuradoria 
Parlamentar para que tomem realmente as medidas 
cabíveis, no sentido de reparar os nossos quatro co-
legas quanto àquilo que foi feito irresponsavelmente 
pelo autor. Portanto, ao encerrar essa manifestação, 
reitero a minha solidariedade aos quatro Parlamenta-
res agravados e inocentados, em especial ao nosso 
Deputado Nelson Trad, pela presteza, pela rapidez e 
pela qualidade do parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós temos o último inscrito, membro do Conselho, 
Deputado Pedro Canedo e, posteriormente, o Depu-
tado João Fontes.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator Nelson Trad, 
Sr. Relator Deputado  Jairo Carneiro, eu gostaria apenas 
de fazer minhas as palavras da Deputada Ann Pontes, 
que faz parte também desta Subcomissão, e dizer que 
este relatório feito pelo Deputado Nelson Trad, que já 
mereceu aqui os elogios de justiça, foi elaborado de-
pois de um minucioso estudo não somente pelo que 
está aqui. Eu gostaria apenas de dizer isso. Houve o 
cuidado também com, ao ser dado esse voto do Rela-
tor, uma preocupação com o que poderia também estar 
ou ter acontecido nas CPIs que estão nesta Casa. E, 
conseqüentemente, como nada, absolutamente nada 
foi encontrado pela competente assessoria e por nós, 
que compomos esta Sub-Relatoria, nós ficamos neste 
momento a imaginar que o melhor, Sr. Relator Jairo 
Carneiro, embora entendendo perfeitamente a sua 
posição ao sugerir a devolução, poderia parecer ser 
mais uma justiça feita a esses quatro colegas. Mas eu 
quero associar-me ao Deputado que me antecedeu e 
também, caso seja necessário, colocar em votação, 
mas eu sou pelo arquivamento das representações, 
por entender que o arquivamento minimiza o grande 
mal feito a esses quatro Parlamentares. Era isso, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, este Conselho tem muito trabalho pela frente, 
e trabalho sério. Então, a nossa sessão de hoje deve 
servir também como um apelo aos dirigentes parti-
dários para que não brinquem com a representação 

política, sinceramente. E nós não temos que ter pre-
ocupação com interpretações externas: “Oh, acabou 
em pizza!” Não. Essas representações são absoluta-
mente inconsistentes, fazem parte de um jogo político 
baixo. O PL, aliás, não o PL. Quem assina a repre-
sentação pelo Partido Liberal, se não me engano, é o 
seu Presidente, o ex-Deputado Valdemar Costa Neto, 
que ostenta esse gesto grandioso de ter renunciado 
para não ser cassado, ao que tudo indica, e talvez ele 
tivesse chance de viver esse drama político aqui, ele 
faz essa representação porque os quatro Deputados 
o são Deputados Federais, esse é o primeiro crime, e 
segundo foram candidatos a Prefeito pelo PTB. Por-
tanto, a decorrência lógica – e aí já errou, porque isso 
não é lógico, não é uma decorrência natural – é que 
eles pegaram o dinheiro sujo, quase que certamente. 
A representação diz isso, ela estabelece uma decor-
rência ilógica de uma possibilidade. Aí, é brincadeira, 
sinceramente. Quem faz uma representação dessa 
quer desmoralizar o Conselho, quer que nós não tra-
balhemos nos processos gravíssimos, sérios que nos 
tomarão todo o tempo daqui para frente e, pelo que 
vejo, virão agora e já estão aqui. Esses não. 

Esses não. Esses aqui são ilações, deduções 
e produto de disputa política pura e simples. Então, 
o Conselho não pode acolher. Parabéns ao relatório, 
ao Deputado Nelson Trad. Os representados respon-
deram com serenidade e com argumentos consisten-
tes, esses, sim, lógicos. E temos que ter essa decisão 
tranqüila. Isso aqui não é um tribunal de exceção, não 
é um pelourinho do Brasil colonial, não é o circo da 
demagogia política. Eu entendo que acolher qualquer 
representação... E falo com a autoridade de quem 
acolheu na primeira hora a representação contra uma 
figura importante do meu partido, cujo processo dis-
ciplinar vai transcorrer aqui até o fim, e outros mais. 
Com essa autoridade que o Conselho tem, devemos 
recusar essas representações, por inconsistentes. E, 
digo mais, creio que os Deputados podem tomar suas 
providências pela  injustiça e leviandade da qual foram 
vítimas, sem prejuízo das contas de todas as nossas 
campanhas, no Brasil da crise de hoje, estarem aber-
tas. Não vamos barrar investigação nenhuma de con-
tas de campanha em 2004, em 2002, do candidato a 
Prefeito da minha São João de Meriti, do candidato 
a Presidente da República. Queremos isso, sim, mas 
uma representação pela quebra de decoro parlamen-
tar vazada nesses termos é muito fraca, depõe contra 
quem a fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Josias Quintal. 

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, creio que 
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esta reunião de hoje está por demais esclarecedora e 
orientadora. Outros casos encaminhados a esta Co-
missão serão objeto também de relatório, inclusive o 
destinado a mim recentemente. Confesso, numa pri-
meira análise, minha apreensão em relação ao relatório 
que eu apresentaria a esta Comissão, uma vez que a 
representação contra o Deputado, cujo caso me foi en-
caminhado, não tem a mínima prova. A representação 
faz menção a notícias veiculadas no jornal. Aqui cabe 
também uma crítica, acredito que oportuna, à Mesa, 
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Severino Cavalcanti, a quem ajudei a eleger com meu 
voto. Existe um Regimento, um código de ética que 
devem ser obedecidos por todos. É nossa cartilha. A 
Mesa, quando recebeu essa representação, deveria 
ter tido o cuidado de analisar seu enquadramento, de 
examinar a matéria. Essas representações nos parecem 
mais um clichê, numa comparação ruim, parecem-me 
esse tipo de paletó de fotógrafo lambe-lambe, aquele 
paletó de plantão, que serve para todos. É um clichê. 
Apenas vão inserindo nomes de Parlamentares en-
volvidos em situações diferentes, cada qual com uma 
história diferente. Mas o conteúdo da representação é 
um clichê, vale para todos. Nesse sentido, ficam meu 
voto de concordância com o relatório do companheiro 
Nelson Trad, homem de passado, de experiência e de 
coragem, e meu voto de apoio aos Parlamentares que 
se manifestaram. Com certeza, esta Casa tem cora-
gem para punir, mas também para fazer justiça, que 
é o nosso papel. E fica também o repúdio à Mesa, à 
Presidência da Câmara dos Deputados, que nos co-
loca numa situação difícil na medida em que acolhe 
uma representação sem os requisitos estabelecidos 
pelo Código, deixando-nos em situação ruim, com a 
possibilidade de sermos criticados pela própria mídia 
ou pela opinião pública, que querem ver cabeças ro-
larem. Fica minha manifestação de apoio. Vou consi-
derar a decisão tomada no relatório do companheiro 
Deputado Nelson Trad como uma orientação para os 
casos, inclusive o que vou relatar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA – Sr. Pre-
sidente, só para esclarecer. Não tenho nenhuma pro-
curação da Mesa, mas, como sou Relator da Comis-
são de Sindicância e, obviamente, alguns processos 
estão sendo apurados naquela Comissão a pedido da 
Mesa, devo esclarecer que o  Código do Conselho de 
Ética e o Regimento da Casa determinam que pedidos 
feitos de processo de perda de mandato por partidos 
políticos – que, aliás, só podem ser feitos pela Mesa 
Diretora, ouvida a Corregedoria, e por partidos políti-
cos. Por partidos políticos devem ser protocolados na 

Mesa e imediatamente encaminhados ao Conselho de 
Ética. Inclusive foi uma discussão aqui que aconteceu 
na semana passada, pública. Não cabe à Mesa, em 
hipótese alguma, julgar arquivamento ou não, proce-
dência ou não de pedido de processo de cassação por 
falta de decoro parlamentar de partido político encami-
nhado ao Conselho de Ética. Cabe a ela o protocolo e 
imediatamente remeter ao Conselho de Ética. Só para 
esclarecer que infelizmente vamos acabar ficando su-
jeitos a essas confusões de pedidos de processos de 
perda de mandato no sentido de talvez até, se even-
tualmente vier algum Parlamentar a ser culpado num 
desses processos, de usá-lo de forma a tentar prote-
lar a eventual responsabilização que esta Comissão 
poderá e deverá dar se aparecer algum Parlamentar 
envolvido. Mas não cabe à Mesa, e ela não pode arqui-
var o processo por sua simples manifestação. Ela tem 
que, de imediato, encaminhar ao Conselho de Ética. 
E aqui é o fórum em que os Parlamentares deverão 
votar o arquivamento ou a procedência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria novamente de esclarecer aos membros 
do Conselho que, na semana passada, tivemos uma 
discussão ampla sobre isso com a Mesa, especialmen-
te com o Presidente Severino, porque nossa grande 
preocupação, e pedíamos a ele que enviasse todos os 
processos que foram encaminhados pelos partidos po-
líticos, inclusive os de José Dirceu, de Sandro Mabel, 
então foi bem esclarecido, porque a nossa preocupa-
ção principal – aqui o Deputado Edmar Moreira disse 
isso – uivados, e dá-se a impressão de que estamos 
fazendo uma jogada para arquivar os processos, e 
não é verdade. Então, quando os partidos políticos 
entregam ao Conselho de Ética, este encaminha à 
Mesa, é protocolado, numerado e tem duas sessões 
para devolver para cá. É isso que estamos pedindo e é 
isso que na semana passada toda ficamos discutindo 
e brigando por isso. Então, acho que nesse caso está 
tudo em ordem, não houve problema algum e vamos 
tocar para frente. Virão novos processos, e é bom que 
o Relator Nelson Trad tenha feito esse parecer final, 
porque inclusive abre condições de trabalharmos mais 
rapidamente.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – De-
pois dos esclarecimentos prestados pelo Deputado 
Robson Tuma e pelos esclarecimentos prestados por 
V.Exa., eu gostaria de formular um apelo ao nobre 
Deputado Quintal, que ele retirasse o repúdio que ele 
propôs à Mesa da Casa. Na verdade, não tem senti-
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do, não foi o objetivo essa sua formulação, porque a 
Mesa cumpriu fielmente a sua obrigação, o seu dever 
regimental. Quer dizer, eu gostaria de fazer um apelo 
a S.Exa. para que ele reconsiderasse essa sua afir-
mativa de que repudia as ações praticadas pela Mesa 
da Casa, em decorrência do processo que chegou as 
suas mãos e a outros Relatores que já foram indica-
dos nesse Conselho.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Depu-
tado Quintal, permita-me antes, por obséquio, Sr. Pre-
sidente? Realmente, tem razão o Deputado Benedito 
de Lira, respaldado em todas as manifestações. O 
Presidente da Casa não pode fazer juízo de admissi-
bilidade de representações apresentadas por partidos 
políticos com representação no Congresso Nacional. 
É necessário que tenha representação no Congres-
so. Ele não pode fazer juízo de admissibilidade, e, por 
isso mesmo, a competência é integral do Conselho 
nessa parte. Ele não cometeu nenhum deslize nessa 
parte. Pode ter cometido em outros assuntos, mas aí 
ele não merece esse tipo de censura pelo Presidente 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Compa-
nheiro Benedito, eu retiro. Não há nenhum problema, até 
porque eu tenho muita  estima pelo Presidente Severi-
no, embora não concorde e continue não concordando 
com essa decisão da Mesa. Embora eu não concorde 
com a abordagem feita pelo Relator, eu entendo que 
a Mesa deve filtrar. Entendo que o inciso II do art. 13, 
que se refere às penalidades aplicadas... E o processo 
disciplinar, ele é muito claro. Diz o inciso II do art. 13 
do Código de Ética, da nossa cartilha, que recebida 
a representação, nos termos do inciso I, verificadas a 
existência dos fatos e respectivas provas, e respecti-
vas provas, a Mesa encaminhará ao Conselho, cujo 
Presidente instaurará o processo, designando o Rela-
tor. Eu pergunto: que provas? Que provas tem nesse 
processo, que provas tem, no processo relatado pelo 
Nelson Trad, da ocorrência daqueles fatos?

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, a discussão aqui não é essa.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Então, a 
minha abordagem é neste sentido: a Mesa deve filtrar, 
deve filtrar. E, se a Mesa observar essa representação, 
eu volto a dizer, vai ver que ela é igual para todo mundo. 
O advogado que representa, ele não teve nem o cuida-
do de fazer um trabalho para cada caso. Ele aproveitou 
um clichê e foi botando todo mundo ali. Então, é nesse 
sentido que vai a minha crítica. Agora, evidentemen-
te, com prazer eu retiro qualquer colocação que pos-
sa ser considerada forte com relação ao Presidente, 

por quem eu tenho a maior estima. Eu votei nele e o 
aplaudo sempre e não quero que pensem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, vamos continuar nossa reunião. Com 
a palavra, para discutir, o Deputado João Fontes.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, eu já tinha, na última reunião, 
feito um apelo para que não banalizássemos o instituto 
da representação. E lamento profundamente que tenha 
sido dada, na grande imprensa do País, uma divulga-
ção muito grande, misturando-se e até banalizando-se 
todas essas denúncias que foram feitas e colocando 
Deputados que quebraram o decoro com Deputados 
que, de uma maneira irresponsável, foram levados ao 
Conselho de Ética. Se estudarmos a vida do repre-
sentante que, para não ter o seu mandato cassado, já 
renunciou, poderia ter sido, até de logo, repudiado. Eu 
quero elogiar, Deputado Trad, o relatório de V.Exa. e 
até acrescentar que V.Exa. foi muito generoso quando 
disse que as representações foram, no mínimo, deli-
rantes. Não foram só delirantes. Foram irresponsáveis. 
Eu não conheço os outros Deputados há mais tempo, 
os três Deputados, Neuton Lima, Sandro Matos e Alex 
Canziani, mas conheço o Deputado Joaquim Francis-
co, porque morei em Recife e sempre participei das 
campanhas políticas contrárias ao Deputado Joaquim 
Francisco. Desde 82 eu militava lá, apaixonado por Ar-
raes, naquelas campanhas todas, Jarbas, a esquerda 
de Pernambuco, que formou a história no Nordeste. 
Mas eu sempre brinco e brincava com o Deputado 
Roberto Freire, com Joaquim Francisco, dizendo que 
a direita de Pernambuco – eu gosto de sempre tratá-lo 
brincando com ele –,  a direita de Pernambuco é uma 
direita honesta, e para mim era extremamente incô-
modo, mas incômodo mesmo, ver a figura do Depu-
tado Joaquim Francisco lançada nos jornais no meio 
de outros Deputados que delinqüiram, que formaram 
quadrilhas, que saquearam os cofres públicos, que 
superfaturaram os contratos, e, com o andar da carru-
agem, isso vai ficar comprovado. Então, eu quero aqui 
apresentar. Primeiro, parabenizar o relatório de V.Exa., 
parabenizar a serenidade do Relator Jairo, do Presi-
dente Izar, que tem tido uma postura de serenidade, 
mas quero, sobretudo, prestar solidariedade aos quatro 
Deputados e, particularmente, ao Deputado Joaquim 
Francisco – eu o conheço mais de perto – e dizer que 
S.Exas. têm que entrar com uma ação indenizatória, 
porque não pode ficar somente na banalização. O su-
jeito entra com uma representação, é arquivada, depois 
não dá em nada. A imprensa, amanhã, vai botar assim 
uma reparaçãozinha – se botar –, e pode correr o ris-
co de cair na banalização e dizerem “olha como essa 
agora virou pizza, é um grande acordão, já faz parte 
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do acordão”, porque parece que  a grande mídia quer 
sangue. Nós queremos a cassação de todos os Parla-
mentares que, lamentavelmente, quebraram o decoro 
parlamentar. Mas é lastimável, é inconcebível assistir-
mos a essa banalização na grande mídia, quando são 
apresentados Deputados, e não se olha nem qual é o 
teor da representação. É colocado numa página, pare-
cendo página policial, e o Deputado Joaquim Francis-
co, como foi o primeiro, figura como o primeiro retrato. 
Eu espero que o povo de Pernambuco possa nesse 
momento estar convencido da inocência de S.Exa. E, 
com certeza, o Deputado mutuca, do galo mutuca, 
que correu, como se diz na gíria dos delinqüentes... 
Porque a briga é de quadrilha de delinqüentes. É um 
querendo prejudicar o outro. O presidente de um par-
tido querendo prejudicar o S.Exa. Mas tenho certeza, 
Joaquim Francisco, que V.Exa. é respeitado pela sua 
biografia, pela sua história. Eu acompanhei o... Joa-
quim Francisco era Ministro de Sarney. Não concordou 
com a nomeação de uma pessoa, que era atribuição 
do Ministro, e entregou o cargo de Ministro do Interior. 
Sempre foi taco duro de roer, aquele Deputado chato, 
intransigente, com honestidade, tacanho, corajoso e 
de pavio curto. Então, espero que o povo pernambu-
cano e dos demais Estados de V.Exa. possa realmente 
fazer a reparação e fazer uma grande festa, porque é 
de justiça. Parabéns, Deputado Trad, porque a peça 
escrita por V.Exa. é sábia, faz justiça e faz o reparo da 
verdade. Parabéns! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, pelo art. 18, inciso VIII, do nosso 
código, o Conselho deliberará em processo de vo-
tação nominal, por maioria absoluta. Vou colocar em 
votação o parecer do Deputado Nelson Trad. Aqueles 
que forem favoráveis ao parecer vão responder “sim”; 
os que forem contrários responderão “não”. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Uma informação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Depu-
tado Orlando Fantazzini está tendo uma crise renal 
forte e está sendo atendido na enfermaria, no soro. E, 
infelizmente, está sem condições de comparecer, mas 
comunga dessa nossa posição: contra a leviandade, 
pelo processo disciplinar sério, sem pizza.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, um segundo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, não temos sangue de inseto, mas lá na frente 
nós vamos fazer a abordagem. Eu quero falar nesse 

caso específico. Para que possamos evitar qualquer 
tipo de banalização é que eu concordei com V.Exa. que 
nós acelerássemos, para que não fôssemos, esta Casa 
e principalmente o Conselho, vítimas da generalização 
que se quer fazer. Nós não podemos admitir e aceitar 
isso. Vou falar mais à frente. Com relação a esse caso 
específico, é consenso na Casa que isso é uma ten-
tativa de banalização, que podemos colocar em risco 
o funcionamento e a postura deste Conselho. Quero, 
neste momento, como Relator designado por V.Exa., 
colocar as nossas atividades à frente, como vou citar 
o meu caso também à frente. Mas, com relação a esse 
caso, quero cumprimentar o Relator, cumprimentar este 
Conselho pela postura correta de estar agindo basea-
do na legalidade, no cumprimento do estrito dever do 
direito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Em votação. Vou chamar inicialmente os titulares, e 
do partido que não completar eu chamo os suplentes. 
Inicialmente, o PT. Deputada Angela Guadagnin. (Pau-
sa.) Ela está no Grande Expediente agora. Deputado 
Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – “Sim” 
ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Orlando Fantazzini. (Pausa.) PMDB. Depu-
tada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – “Sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– “Sim” a Deputada Ann Pontes. Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – “Sim” 
ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– “Sim” ao Relator. Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Robson Tuma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– “Sim”. Deputado Carlos Sampaio. (Pausa.) Deputado 
Gustavo Fruet. (Pausa.) Deputado Ciro Nogueira.

O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Ciro Nogueira, “sim”. Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – 

“Sim”.
O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Benedito de Lira, “sim”. Edmar Moreira.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – “Sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Edmar Moreira, “sim”. Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – “Sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Anselmo.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– “Sim”, com o Relator. Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame. (Pausa.) Deputada Zulaiê Cobra. (Pausa.) 
Está completo. (Pausa.) Onze votos favoráveis, com a 
ausência de toda a bancada do PSDB.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Unani-
midade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Unanimidade. Antes de passarmos ao próximo item, 
eu gostaria de cumprimentar a Subcomissão formada 
pelo Deputado Pedro Canedo, Deputada Ann Pontes e 
o nosso Relator, Deputado Nelson Trad, pelo brilhante 
trabalho que apresentaram hoje.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Alex.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – Não sei 
se caberia, mas só gostaria de deixar registrado, Sr. 
Presidente, dizendo que as últimas duas semanas 
foram um pesadelo na minha vida e, com certeza, 
na vida de todos os companheiros que passaram por 
esse momento. Da noite para o dia, nós vimos nosso 
nome exposto nacionalmente e tendo a nossa família, 
tendo os nossos companheiros, do nosso Estado do 
Paraná, e pessoas com quem temos relacionamento 
e familiares do Brasil ligando, querendo saber o que 
havia acontecido. E, lamentavelmente, não se coloca, 
Sr. Presidente, de forma correta na própria mídia por 
que determinado nome está ao lado de outros tantos. 
Confesso, Sr. Presidente, nobres pares, que foi difícil 
para a minha família passar esses dias, até que che-
gássemos a esta tarde de hoje. E eu quero, Sr. Pre-
sidente, deixar aqui os agradecimentos ao Relator, 
pela forma ponderada como colocou o seu relatório, 
a maneira como expressou o sentimento, que é dos 
quatro Deputados, sim, mas com certeza cada Depu-
tado nesta Casa se coloca na posição em que nós 
estivemos durante esses dias. E quero agradecer ao 
Conselho de Ética pela maneira correta, pela justeza 
das suas abordagens. E sabemos que o Brasil hoje vive 
um momento muito difícil e que virão a este Conselho 
vários outros casos que, com certeza, terão procedi-
mentos diferentes desse que nós tivemos aqui hoje. 

E que não passe para a sociedade brasileira que aqui 
não se quer punir aqueles que quebraram o decoro, 
mas, acima de tudo, se faz justiça. Quero, então, Sr. 
Presidente, agradecer a este Conselho a celeridade, 
inclusive. Estivemos na semana passada, juntamente 
com o Deputado Neuton Lima, pedindo ao Presiden-
te que encaminhasse rapidamente, para que o mais 
rápido possível pudéssemos reparar então aquilo que 
aconteceu com as nossas famílias e com cada um de 
nós. Então, deixo aqui expressada a nossa gratidão. 
E eu espero, Sr. Presidente, como disseram alguns 
Deputados aqui, que a mesma mídia que nos colocou 
alguns dias atrás estampados nacionalmente como po-
dendo ter cassados nossos mandatos, por estarmos 
inclusive falando de mensalão, que a mídia tenha a 
mesma dignidade, nesta noite e nos jornais a partir de 
amanhã, para colocar que a Casa, através do Conse-
lho de Ética, absolveu, arquivou esse processo porque 
foi feito de uma forma irresponsável, por uma pessoa 
desqualificada e que não teve a hombridade, inclusive, 
de permanecer nesta Casa para poder, através deste 
Conselho, ter julgados os seus atos. Quero deixar re-
gistrados os nossos agradecimentos, Sr. Presidente, 
nobres pares. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Sandro Matos.

O SR. DEPUTADO SANDRO MATOS – Sr. Pre-
sidente, demais membros do Conselho, gostaria pri-
meiramente de agradecer a sobriedade a cada um de 
V.Exas., até porque é o meu primeiro mandato como 
Deputado Federal, e a minha vida política não é tão 
extensa quanto a do Relator, que há pouco falou, e a 
de vários outros companheiros. Quero deixar claro que 
tomei um susto muito grande quando estava assistin-
do à Rede Globo, por exemplo, e ali a minha foto... E 
me passaram aqui que a do Joaquim – apareceu em 
primeiro lugar. Mas, no meu Estado, a minha estava 
em primeiro lugar. Parece que eles fazem de propósito. 
Em cada Estado, a primeira foto é aquele represen-
tante Deputado Federal do Estado. E a minha vinha 
encabeçando. Juro que, realmente, fiquei numa situ-
ação muito delicada naquele momento, porque toda 
a minha família, que assistia à televisão comigo  na-
quele momento também queria saber o porquê. E, ao 
mesmo tempo, eu não sabia o porquê. Eu estava na 
rua e soube também – antes mesmo que isso viesse 
a acontecer, de ir para a tevê – do fato ocorrido. E, ao 
mesmo tempo, minha esposa recebeu alguns telefone-
mas da irmã; que a irmã estava sendo, de certa forma, 
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indagada por que o cunhado dela estava participando 
do tal mensalão. Porque a grande e a maior parte da 
sociedade acaba não sabendo diferenciar o que é o 
mensalão, por que é e quem está envolvido de fato. E 
o que, de certa forma, alguns meios de comunicação 
colocaram como sendo prováveis Deputados que têm 
a possibilidade de serem cassados. Quero deixar meu 
agradecimento a todos os representantes deste Con-
selho, que com coerência avaliaram toda a situação 
e viram que, através do ex-Deputado Valdemar Costa 
Neto, uma pessoa fragilizada que, ao mesmo tempo, 
irresponsavelmente, acusou Parlamentares de terem 
feito uso de dinheiro com possibilidade de caixa 2, e 
entrando com representações iguais para todos os Par-
lamentares, dizendo que possivelmente, decorrência 
lógica... Você imagina, e eu comecei a imaginar que 
naquele momento a intenção dele era simplesmente 
uma: banalizar e, ao mesmo tempo, complicar a vida dos 
Parlamentares que querem realmente trabalhar para 
melhorar a condição deste País. Quero aqui agradecer 
a cada um de vocês. Obrigado. E que a mídia, de um 
modo geral, possa dar o mesmo espaço que foi dado 
na hora também de passar a informação, haja vista que 
essa informação estava errada. Obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Antes de ouvir o Deputado Neuton Lima, eu gostaria 
de ouvir o Deputado Carlos Sampaio e, posteriormen-
te, a Deputada Angela Guadagnin.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-
sidente, na verdade eu peço escusas aos companheiros 
do Conselho porque acabei me atrasando em razão de 
atividades do nosso partido. Mas eu não poderia deixar 
de vir aqui manifestar o meu apoio irrestrito ao relató-
rio feito pelo ilustre companheiro aqui do Conselho de 
Ética e dizer que realmente, no caso específico dessas 
4 representações, não se tinha o menor fundamento 
jurídico, não se tinha a definição do fato concreto. E 
o que se descobriu, na verdade, é que foi a luta de 
um partido contra outro, envolvendo membros desse 
partido que sequer poderiam ser mencionados como 
alguém que teria praticado qualquer ato que pudesse 
ser objeto de análise deste Conselho.

Portanto, até para que se refaçam as injustiças 
sofridas ou qualquer mácula que tenha recaído sobre 
a imagem desses Parlamentares, quero aqui cumpri-
mentar o Relator e dizer que o PSDB apoia in totum 
o relatório, e, de uma vez por todas, pondo fim a essa 
questão que envolveu Parlamentares que não deve-
riam ter seus nomes envolvidos, não deveriam ter seus 
nomes inclusive divulgados pela mídia como foram. E 
qualquer mácula, repito, que tenha recaído sobre eles 
que no dia de hoje seja refeita, o que de fato foi por 
parte deste Conselho.

Parabéns, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Obrigado. 
Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

– Obrigada.
Já havia me manifestado anteriormente, depois 

que o Relator leu o seu voto, no sentido de que eu 
votaria junto, mas, para questão legal e correta, que-
ro manifestar realmente o meu voto. Eu estava num 
Grande Expediente, porque houve um desencontro na 
sexta-feira em que eu estava designada para falar, e 
o Presidente, na oportunidade, encerrou a sessão. E 
eu, sentada no plenário, não tive oportunidade de falar. 
Então, meu voto é com o Relator, pelo arquivamento 
das representações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presi-
dente, nobre Deputado Ricardo Izar; nosso Relator, 
Deputado Nelson Trad; demais membros deste Con-
selho; nobre Relator Jairo Carneiro; eu não poderia 
deixar, Sr. Presidente, de, neste momento, agradecer, 
porque só me resta isso. Eu tinha convicção plena, 
quando informado desta representação contra minha 
pessoa, de que jamais houvera quebrado o decoro 
parlamentar desta Casa. 

Tenho a felicidade de representar o Estado de 
São Paulo, nosso Estado; tenho a felicidade de estar 
filiado ao partido que V.Exa., Presidente Ricardo Izar, 
também está filiado. V.Exa., de perto, acompanhou as  
agruras que passei em minha campanha para Prefeito 
na minha querida cidade de Indaiatuba. A Indaiatuba 
que viu Neuton Lima empacotador de supermercado. 
Fui o Vereador mais jovem de toda a história da cida-
de. Fui Vereador com 20 anos de idade. Este ano, Sr. 
Presidente, completo 20 anos de vida pública. Tenho 
40 anos de vida. Estou aqui já no segundo mandato. 
Esta Casa conhece o comportamento, o caráter, os 
princípios éticos que norteiam a minha vida. 

Eu quero agradecer a minha família, Sr. Presiden-
te, porque, quando foi divulgado na mídia, nos meios 
de comunicação, queria poder mostrar para eles que 
eu estava falando a verdade, que não houvera quebra-
do o decoro Parlamentar nesta Casa e que não tinha 
dúvida de que este Conselho, com homens e mulhe-
res com conduta ilibada, com capacidade de discernir, 
de fato, o joio do trigo... E quero dizer, de coração, a 
este Conselho: muito obrigado, porque vocês, de fato, 
fizeram justiça. 

Em nenhum momento eu, Deputado Neuton Lima, 
o Deputado Joaquim Francisco, o Deputado Alex Can-
ziani, o Deputado Sandro Matos, do PTB, por estarmos 
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filiados ao PTB, por termos sido candidatos a Prefeito 
pelo PTB em nossas cidades... Estávamos com uma 
espada em nossas cabeças, sendo julgados, inclusive 
por alguns meios de comunicação, que também es-
távamos envolvidos em tal de mensalão. E este Con-
selho fez justiça. E só me resta agradecer a vocês. 
Agradeço ao meu Deus, à minha família e aos meus 
eleitores, que sempre confiaram no Neuton Lima. De 
fato, esta Casa fez justiça àqueles que de fato foram 
injustiçados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Com 

a palavra o Deputado Joaquim Francisco.
O SR. DEPUTADO JOAQUIM FRANCISCO – Sr. 

Presidente, Sr. Relator Jairo Carneiro, Srs. membros 
da Comissão, certa vez, Adenauer disse que a maior 
virtude que se pode dar ao homem de Estado, a um 
político, é dar-lhe couro de elefante. Eu dizia isso sem-
pre em palestras, quando estava no Governo, quando 
fui Ministro, quando fui Prefeito do Recife por duas ve-
zes, quando Deputado pela terceira vez, mas eu senti 
isso agora na pele.

Senti, de um lado, o equilíbrio com que V.Exa. 
vem conduzindo esta Comissão; de outro lado, a po-
sição do Deputado Nelson Trad, o equilíbrio de Jairo 
Carneiro e de todos os membros da Comissão. Mas 
dói, Presidente, chegar aos 57 anos de idade, com 
a vida pública que eu consegui construir e como ho-
mem de classe média, e figurar em todos os jornais 
do Brasil. Porque agora as observações são on line. 
Às 11h25min, quando essa famigerada representação 
inepta foi apresentada à Mesa, às 11h35min eu já es-
tava no Jornal Nacional, companheiros ligando para 
mim. Mas eu não vou amaldiçoar a escuridão. Eu acho 
que todos nós, Parlamentares mais experientes, me-
nos experientes e esta Comissão, devemos tirar desse 
episódio, do qual fomos agora absolvidos, lições para 
evitar que outros casos se sucedam. Vai ficar dano? 
Vai. Ainda hoje li uma carta à redação do jornal O Glo-
bo de um leitor do Espírito Santo. Ele disse: “É preci-
so que esse Joaquim, que esse Fernando, que esse 
Lula, que esse fulano deixem a vida pública para que 
um grupo jovem ingresse na vida pública e modifique 
esses hábitos”. Que hábitos? Construí toda a minha 
vida com lisura.

Quero agradecer, portanto, as manifestações 
de apoio que eu tive aqui. E podia até ousar e dizer 
da Casa inteira, aqui nos corredores, nas Comissões, 
por onde andei, de funcionários, de meus amigos do 
Recife, de Pernambuco, de adversários, dezenas de 
declarações de adversários que concorreram comigo, 
como o próprio Prefeito do Recife, porque, no funda-
mento da minha defesa, eu coloquei que o PT jamais 

poderia mandar recurso para ser derrotado pelo PTB, 
porque eu fiquei durante 7 meses no primeiro lugar 
das pesquisas. Agradeço, portanto, a todos. E acho 
que de todo o episódio que se vive nós devemos retirar 
exemplos, corrigir falhas, impedir  que esse processo 
prossiga, pois pode prejudicar a vida de pessoas ino-
centes. E especialmente ao parecer do Relator Nelson 
Trad, que, com tanta firmeza, clareza, serenidade, es-
clarece os fatos sobre os quais eu nunca tive dúvida 
da justiça desta Comissão.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal) 

– Com a palavra o Relator Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-

sidente, nobres colegas, gostaria que este Conselho 
pudesse, em momento posterior, apreciar aquele ponto 
que levantei. Em breves palavras, eu comento: se não 
cabe à Presidência da Mesa o juízo de admissibilida-
de, esse juízo é inerente à competência do Conselho. 
E, se houver uma representação, uma denúncia ma-
nifestamente inconstitucional, anti-regimental, eu creio 
que nós não devemos submeter qualquer Parlamentar 
a um constrangimento, nem que seja de uma semana 
ou de 15 dias. E, se justificar a devolução, deveríamos 
tomar essa decisão, para que não reste o mínimo re-
gistro, na instituição, de uma aleivosia cometida contra 
uma pessoa digna e honrada, para que ninguém pos-
sa requerer uma certidão e encontrar que houve uma 
representação oferecida contra o Deputado fulano de 
tal. Eu sou rigoroso na absolvição, como sou rigoroso 
na punição. Então, peço que, depois, reflitamos sobre 
essa situação, porque nós poderemos ter o juízo de 
admissibilidade que possa concluir pelo arquivamento, 
mas outro que seria pela devolução, pela falta de res-
ponsabilidade e de respeito que se deve prestar a um 
homem público decente. Queria deixar esse registro 
para uma reflexão posterior.

Agora, Sr. Presidente, permita-me também dizer 
algo sobre sua fala. É um pequeno reparo que faço, 
com toda educação e respeito. V.Exa. se arrimou no 
art. 13 do Regimento, que não é o adequado para os 
casos de perda de mandato. Seria o 14. E por essa 
razão também falece fundamento a sua insistência 
– não estou defendendo o Presidente da Casa –, mas 
nessa parte falece razão a V.Exa. em se arrimar neste 
dispositivo para insistir na apreciação por ele. Não é o 
caso de perda de mandato que V.Exa. mencionou. No 
caso de perda, realmente, a competência é do Conse-
lho. Não cabe juízo de admissibilidade pelo Presidente 
da Casa se a representação é de partido político com 
representação no Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal) 
– Muito obrigado, Relator. Eu sei o quanto o senhor é 
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abnegado, estudioso. Nós vamos aceitar a sua obser-
vação, com a promessa, evidentemente, de que vamos 
nos aprofundar nesta matéria, para que eu tenha ab-
soluto convencimento.

Com a palavra o Deputado Benedito de Lira.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal) 

– Ah! Sim. Retificando, pela orientação do Presidente 
titular, ele gostaria que cada Relator fizesse referência 
ao seu plano de trabalho. 

Nesse sentido, convido o Deputado Benedito 
de Lira, voltando, para que S.Exa. faça referência ao 
seu plano de trabalho, conforme orientação do Pre-
sidente.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, Srs. membros do Conselho, na verdade, 
fui designado Relator da representação contra o Depu-
tado Sandro Mabel.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de enfatizar que pre-
ciso  receber os elementos para que eu possa esta-
belecer um cronograma. Pela informação que tive, 
o representado disse que encaminharia sua defesa 
no dia de hoje. Indago a Secretária do Conselho se 
já chegou alguma coisa do Deputado Sandro Mabel. 
(Pausa.) Quinta-feira, né? Pois bem. De acordo com 
meu cronograma, o prazo expira na quinta-feira, mas 
tive informações de que ele anteciparia e mandaria 
isso para cá. Porque, inclusive, gostaria até de comu-
nicar o Conselho, nobre Deputado Nelson Trad, que 
não quero utilizar os prazos estabelecidos pelo Regi-
mento, os 90 dias, a não ser que haja uma provocação 
por parte do representado, através de seus advoga-
dos, como apresentação de testemunhas, perícias ou 
coisas que o valham. 

Mas gostaria, Sr. Presidente, de apresentar o meu 
cronograma de trabalho, até porque tenho alguns ele-
mentos, já pedi à secretaria extra-oficialmente que me 
encaminhasse os depoimentos que foram prestados 
aqui pelo Deputado Roberto Jefferson, pela Deputada 
Professora Raquel Teixeira e pelo próprio Deputado 
Sandro Mabel, quando compareceu aqui no Conselho 
para se defender da acusação, da referência que lhe 
fora feita, da acusação que lhe fora feita pela Deputada. 
Mas faltou chegar também ao meu conhecimento ain-
da os quesitos que foram formulados pelo Conselho 
ao Governador do Estado, que é peça fundamental 
nesse processo. 

Logo, Sr. Presidente, que eu tenha esses elemen-
tos, e, na próxima quinta-feira feira, se eu já estiver de 
posse disso, apresentarei o cronograma de trabalho. 
E quero ser claro, nobre Relator Jairo Carneiro e Sr. 
Presidente, quero ser muito prático, não queremos 
usar o prazo de 90 dias, porque acho que devemos dar 

celeridade aos processos que estão tramitando aqui 
para ir desobstruindo a pauta. Então, proponho-me a, 
na proporção que tenha esses elementos, fazer o meu 
plano de trabalho e de ação. Inclusive queria até ver 
antecipadamente aqui com o Conselho, na hipótese 
de ser apresentado o rol de testemunhas, eu desejo, 
com a anuência logicamente dos companheiros que 
compõem o Conselho, fazer a oitiva de todas elas num 
dia só, se necessário, porque não há muito para dis-
correr durante 10, 12 ou 14 horas. 

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Relator, ele já apresentou a defesa dele?

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Não, 
o prazo dele é até quinta-feira. Eu tive apenas a infor-
mação extra-oficial de que ele daria entrada hoje. Pro-
curei saber com a Secretária da Comissão, mas ela 
disse que ainda não chegou. Como ele tem prazo até 
quinta-feira, vamos ter de aguardar que ele apresente 
a defesa, para podermos então estabelecer um cro-
nograma com relação ao processo que diz respeito à 
representação contra o Deputado Sandro Mabel. 

Eram essas as informações que desejava dar 
ao Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Josias Quintal) 
– Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, tenho o compromisso de fazer inicialmente 
esse relato também, mas antes gostaria de fazer um 
alerta e gostaria de, com a presença dos que me inte-
ressam neste Conselho, com a presença da assessoria 
deste Conselho, com a presença dos nobres colegas 
que, como eu, foram designados como relatores dos 
processos de representação, fazer um esclarecimento 
sobre dever de justiça e sobre dever do nosso com-
prometimento.

Tenho a consciência absolutamente tranqüila de, 
quando escolhido por V.Exa., foi pela nossa isenção e 
nossa independência para podermos relatar o processo 
de representação contra o Deputado José Dirceu. Talvez 
aproveitando até a presença de parcela da imprensa, 
mas também por dever a este Conselho, porque não 
nos podemos pautar exclusivamente por isso, durante 
todo o dia tentei analisar as questões que, mais uma 
vez e da forma banal como foram feitas por um órgão 
de imprensa daqui de Brasília, tentam  generalizar 
essas questões, principalmente por quem é membro 
deste Conselho. Com toda a prudência, deveria fazê-lo 
em plenário, mas resolvi fazer aqui, no meu Conselho, 
pois tenho a responsabilidade de prestar informações 
aos meus amigos deste fórum.

Sr. Presidente, por minha livre e espontânea von-
tade apresentei questão de ordem neste Conselho, que 
foi deferida pela Mesa da Câmara, sobre a questão 
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do mandato, do exercício do Conselho de Ética, jus-
tamente para preservar a independência e autonomia 
no exercício das funções de cada conselheiro. Sabia 
que, depois do anúncio da representação que me ca-
beria relatar, eu seria alvo de todo tipo de pressão. E 
ainda estamos analisando quais são as responsáveis 
por essa inicial. 

Primeiro, falo sobre minha amizade com o então 
Ministro José Dirceu, o nosso colega Parlamentar. No 
período da Liderança do PPS, Sr. Presidente, tive uma 
audiência, em nome da bancada, com o Deputado José 
Dirceu, somente uma. São mentirosas as alegações 
de que o Deputado José Dirceu teria sido responsável 
pela minha indicação à Liderança, o que pode ser con-
firmado tranqüilamente por qualquer colega Parlamen-
tar da bancada. Vamos analisar até o caso: qualquer 
colega da bancada do PPS remanescente ou os que 
já saíram atestam os fatos da independência, o que 
me levou à Liderança do partido. 

Talvez por isso houve, durante um ano, tentativas 
de desestabilização. E talvez a minha independência, 
porque eu votei no salário mínimo de 312 reais, que 
foi proposto no início deste ano; porque não votei com 
o candidato do Governo ou no candidato oficial do PT 
na eleição da Presidência da Mesa da Câmara; porque 
votei contra a extinção da Rede Ferroviária Federal, que 
era uma luta de representação nossa; porque assinei 
as CPIs para investigação desse escândalo que assola 
nosso País. Então, tinha total independência para isso. 
Não imaginei que chegariam tão sorrateiramente, Sr. 
Presidente, neste momento. 

Em maio deste ano, Sr. Presidente – eu vivo aqui 
e trago, eventualmente, porque tenho um filho de 1 ano 
e 2 meses, minha esposa. Então, eu moro em apar-
tamento funcional –,  fui comprar um carro na Cidade 
do Automóvel, conhecida pelas pessoas de Brasília de 
Vermelhão. Meu assessor, olhando um carro, achou 
um Tempra 98/99 com 92 mil quilômetros rodados. E 
o dono da loja pedia 12.300 reais, 12.500 reais para 
pagar determinado carro. Liguei para ele e disse as-
sim: “Eu preciso de um carro, porque não tenho carro 
para me locomover em Brasília, para ir ao aeroporto 
e tudo. Se eu pagar à vista, à vista, o senhor me co-
bra quanto?” Ele respondeu: “Se o senhor me pagar à 
vista, eu te faço por 11 mil reais”. 

Sr. Presidente, só movimento a conta da Câmara 
dos Deputados, tenho duas contas no Banco do Bra-
sil, uma aqui em Brasília e outra em Belo Horizonte, e 
a malfadada conta da verba indenizatória, que todos 
temos, que foi uma obrigação da Mesa para conos-
co, conta essa que não movimento. Não tirei dinhei-
ro da verba indenizatória. Eu não movimento a conta 
da verba indenizatória. Faço pagamento de todas as 

minhas contas, do aluguel, de tudo, na minha conta 
corrente, que inaugurei nesta Casa em 1991, quando 
era Secretário Parlamentar. Trabalhava em Brasília, 
com o Deputado Ronaldo Perim, e abri essa conta. Te-
nho uma conta aqui há 14 anos e faço todos os meus 
pagamentos na minha conta corrente. Como vários 
Deputados, vou à nossa agência e repasso os recur-
sos da verba indenizatória para a conta-corrente dos 
pagamentos que faço. Desta conta corrente pessoal, 
particular, fiz o saque. 

E hoje tive de ficar procurando, Sr. Presidente, os 
saques que fiz, porque vieram, de uma forma baixa, 
falar que comprei um carro com 7 anos de uso por 11 
mil reais, que tirei dinheiro da mala. A valise que eu 
carrego é esta aqui, nunca carreguei pasta 007, nun-
ca. Aquela pasta que foi citada no Conselho – tem de 
haver seriedade –,  que todos ganham no início da le-
gislatura, não tem a ver com o meu perfil. Nunca  car-
reguei aquela pasta, Deputado Moroni Torgan, nunca. 
Guardei na minha casa, como muitos aqui guardam, 
porque não tenho o costume de usá-la. Fui lá, paguei, 
peguei o recibo, e só me atrasei para o início da reu-
nião porque tinha de deixar claro para a sociedade que 
estão aqui os saques feitos na minha conta, em 3 dias, 
na minha conta corrente, na minha conta pessoal, os 
saques e o meu extrato bancário da minha conta cor-
rente. O recibo da agência que recebeu o dinheiro. E 
não sei por que a tentativa de desestabilização, talvez 
porque eu esteja relatando um processo como esse. Por 
ser designado no processo de representação contra o 
Deputado José Dirceu, essa tentativa de nos misturar 
neste momento de forma bastante injusta. 

E isso que fizemos hoje mais cedo, ao absolver-
mos 4 Deputados que foram colocados com repre-
sentação de uma forma banal, é que venho concordar 
com V.Exa. Justamente estamos tentando acelerar o 
processo para que não queiram generalizar que todos 
desta Casa são iguais, que somos farinha do mesmo 
saco. Eu não sou farinha do mesmo saco. Eu tenho um 
nome a zelar, eu tenho história nesta Casa, eu tenho 
um passado – meu pai foi Parlamentar nesta Casa 
—para não me deixar ser envolvido com qualquer tipo 
de denúncia como essa. 

Isso é o que gostaria de esclarecer a este Con-
selho, por dever de ofício, por dever a este Conselho 
inicialmente. Coloco-me à disposição para que depois 
possamos fazer, caso necessário, todas as comprova-
ções e interpelações necessárias para que possamos 
elucidar um fato desse. Como os Deputados foram 
acusados e colocados na imprensa de forma injusta, 
hoje fui colocado com foto como se estivesse envolvido. 
Não tenho conta no Banco Rural, não conheço o Sr. 
Marcos Valério, não recebi depósito da SMP&B, nem 
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funcionários meus, movimentei a minha conta corrente 
desta Casa. É um dever que tinha para com meus pa-
res, colegas, principalmente do Conselho de Ética. 

E, em função do que V.Exa. pediu, tenho de fa-
zer já um plano de trabalho, porque já tinha assumido 
compromisso com V.Exa. e com os outros colegas so-
bre o relatório que fomos incumbidos de apresentar. 
Infelizmente o Deputado José Dirceu não recebeu a 
notificação na semana passada, recebeu na tarde-noi-
te de ontem. A partir de ontem, S.Exa. tem o prazo de 
5 sessões regimentais para apresentar sua defesa e 
seu rol de testemunhas. Também vamos esperar apro-
varem a Frente, mas isso não impede que possamos 
de antemão apresentar o desejo de acatar algumas 
das provas levantadas pela representação do Partido 
Trabalhista Brasileiro, como a requisição para acele-
rarmos justamente o processo dos depoimentos do 
Sr. Marcos Valério nas CPIs, na Procuradoria Geral 
da União, para que possamos antecipar esses fatos 
para o nosso Conselho. Também aceitar e acatar a 
testemunha e a convocação que vamos fazer aos di-
retores do BMG e do Banco Rural. Devemos fazê-lo 
porque isso é importante para elucidar a questão dos 
empréstimos feitos ao PT. E apresento a este Conse-
lho talvez a necessidade, porque aí é fundamental, por 
desconhecimento das matérias que foram levantadas 
na representação, o dito pelo Sr. Marcos Valério que o 
Deputado José Dirceu conhecia os fatos e o dito pelo 
Sr. Delúbio Soares, que o Deputado José Dirceu não 
conhecia os fatos. 

Talvez haja necessidade e vamos, após a prova, 
a notificação e a defesa do Deputado José Dirceu, 
solicitar a este Conselho a acareação do Sr. Marcos 
Valério e do Sr. Delúbio Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, gostaria de fazer alguns esclareci-
mentos, principalmente aos Srs. Relatores. Vamos ter 
uma relação de testemunhas. Primeiro, as testemunhas 
dos representados e as testemunhas que os Srs. Depu-
tados desejarem, através de requerimento. 

Ocorre que para os 4 casos que sobraram e para 
os outros novos que virão vamos ter as mesmas pes-
soas. Então, por exemplo, existem 3 ou 4 Relatores 
que vão pedir a vinda do Sr. Marcos Valério. Então, 
vamos trazê-los apenas uma vez. Os Relatores vão 
participar da Mesa, fazer as perguntas e não haverá 
mais necessidade de chamá-los. Em outros casos, são 
depoimentos já feitos aqui no Conselho  de Ética e ou-
tros feitos na Polícia Federal, na CPI dos Correios ou 
na CPI do Mensalão. Também não havia necessidade 
de trazê-los novamente para cá. Com isso vamos ga-
nhar tempo, porque, se todos analisaram bem, sobra-
ram os casos. Temos hoje em andamento o caso do 

José Dirceu, do Sandro Mabel, do Romeu Queiroz e 
do Roberto Jefferson. É o segundo processo do Rober-
to Jefferson. Então, são 2 processos. Quanto a todos 
aqueles que já foram chamados a depor, não há mais 
necessidade de voltarem ao Conselho de Ética. E, em 
alguns casos, hoje temos no Conselho de Ética todos 
os depoimentos que foram feitos na Polícia Federal, 
na CPI dos Correios, na CPI do Mensalão. Acho que 
isso é muito importante e ganharíamos muitos ou pelo 
menos 2 ou 3 meses evitando essas testemunhas. 

Gostaria de ouvir os Relatores, a começar pelo 
Deputado Benedito de Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, V.Exa. não estava à Mesa quando fiz essas 
observações. Eu desejava realmente receber e juntar, 
logo após a defesa do Deputado Sandro Mabel, todos 
esses depoimentos das pessoas que já passaram por 
aqui, inclusive dele, no momento em que veio se de-
fender, após a Deputada Professora Raquel. Devíamos 
juntar todos esses depoimentos e, se no decorrer da 
análise eu perceber que há necessidade de mais es-
clarecimento de mais alguma coisa, então eu faço a 
comunicação a V.Exa., ao Conselho. E é evidente que 
analisaram o rol de testemunhas que possivelmente 
deverá se apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Gostaria que os Relatores apressassem o máximo 
possível. E, dependendo do Relator, o representado 
seria o primeiro a ser ouvido. Isso fica a critério do 
Relator.

No caso específico do Sandro Mabel, inclusive 
temos no Conselho de Ética o depoimento do Gover-
nador Marconi Perillo.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Exa-
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vai ser mais fácil para V.Exa. porque a Deputada 
Raquel já esteve aqui.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – É 
porque a Deputada Raquel fez menção ao Governa-
dor, e eu preciso ver o que o Governador disse e o 
que ela disse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– E ela já esteve aqui.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Exa-
to.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIM – Sr. 
Presidente, será encaminhado para nós:

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sim, para todos. 

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Ti-
nha dito aqui que era meu desejo, de posse de todos 
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esses elementos, não utilizar prazo estabelecido pelo 
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria disso. Que bom. Aí ganharíamos tem-
po, porque sinto que em breve virão muitos processos 
para cá. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, colegas, queremos acelerar o trabalho e temos 
a apensação com a devolução do prazo. Mas consultei 
a Secretaria do Conselho, a Sra. Terezinha, e a notifi-
cação encaminhada ao Deputado Roberto Jefferson 
referente à apensação ele não a recebeu e, segundo 
ela informa, orientou os advogados a não receberem. 
Então, estamos com uma situação que requer uma 
tomada de posição. 

Creio que fixamos aqui, com a orientação da 
Presidência e consenso do Plenário, que iríamos ouvir 
testemunhas até o dia 16, que é hoje. O Deputado José 
Borba, último convidado, insistentemente convidado, 
por razão de saúde, segundo alega, não comparece. 
Outras demais testemunhas não ouvidas, também já 
por 3 ou 4 vezes convidadas, não comparecem. Então, 
a Mesa está providenciando recolher os depoimen-
tos na Polícia Federal, se faltarem, nas CPMIs e, se 
houver, no Ministério Público também. Então, esses 
os esforços ingentes da Mesa da Secretaria para que 
tenhamos logo esse material. 

Nós já vamos avançar o relatório e a preocupação 
nossa é quanto ao prazo limite da Comissão. O limite 
originário é dia 8 de setembro. Com a apensação da 
devolução do prazo, esse prazo torna-se maior. Mas, 
com a atitude do Deputado Roberto Jefferson e de 
seus advogados, ficamos diante de um dilema. Por isso 
vamos fazer um esforço para que possamos produzir 
o relatório e o voto e trazer a plenário, antes do dia 8 
de setembro, com os elementos de que dispusermos, 
com apensação ou sem apensação, balizando o nos-
so trabalho na primeira representação, se for o caso, 
e tomar uma decisão dentro do prazo, porque existe 
risco de não haver prorrogação, se a apensação ficar  
prejudicada por qualquer razão ou até pela dificulda-
de oferecida pela defesa para trazer em seu benefício 
algum resultado. Nós não podemos falhar no cumpri-
mento do nosso dever. 

Então, quero obter esse consenso do Plenário 
e da Presidência. E vamos acelerar o trabalho para 
votarmos antes do dia 8 de setembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, no dia 9 de agosto, o Presidente da Câmara, 
Severino Cavalcanti, encaminhou ao Conselho de Ética 
a representação contra o Deputado Romeu Queiroz, 

representação do Presidente do PL, Valdemar Costa 
Neto – isso no dia 9 de agosto. No dia 10 de agosto, a 
Mesa, ou melhor, a Comissão de ética, V.Exa., desig-
nou-me Relator, um dia após. No dia 11 de agosto, o 
Deputado Romeu Ferreira de Queiroz, ainda que não 
tivesse sido notificado, apresentou a sua defesa. De 
acordo com o Regimento, de acordo com o Código 
de Ética, o Relator da matéria tem 5 sessões da Câ-
mara para fazer seu parecer. Então, do dia 11, que foi 
a data que o Deputado Romeu Queiroz apresentou a 
sua... Não?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Eu tenho 

de aprender muito, tenho de ler muito esse Regimento. 
De qualquer modo, o que quero dizer é que o prazo 
é pequeno. Quando se vai trabalhar num caso como 
esse, que depende de informações complementares, 
cuja representação não diz nada e é calcada apenas 
em cima de uma notícia de jornal veiculada pela im-
prensa, uma representação que é um clichê, como 
disse, então vejo muitas dificuldades em investigar 
com a devida profundidade esse caso. 

O Deputado investigado faz uma defesa muito 
técnica. Ele recorre à Constituição, ao Código de Pro-
cesso Penal, a acórdãos do Supremo Tribunal, enfim, 
faz uma defesa muito técnica, sem entrar no mérito da 
questão. Esse é um problema que tenho de analisar, 
para ver que caminho tenho de tomar. Se analiso em 
cima da sua defesa técnica, com bastante base, ou se 
busco outro caminho. 

Evidentemente que de hoje até o prazo que tenho 
para entregar o relatório podem aparecer informações 
complementares. Vamos consultar, talvez a CPI, para 
saber se tem algum trabalho realizado, alguma inves-
tigação, a Corregedoria, de modo que eu possa, em 
cima dessas informações que não constam na repre-
sentação inicial, como, no meu entendimento, deveriam 
constar, fazer o relatório. Ou então fazer o relatório em 
cima apenas das questões técnicas do problema. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, permite-me V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Depu-
tado Relator Josias Quintal, ofereço à sua reflexão uma 
consideração. Creio que o fato apontado refere-se à 
possível percepção de recursos oriundos do Banco 
Rural, no caso do nobre colega representado. Acho 
que é importante a Relatoria receber as informações 
disponíveis na CPMI dos Correios, creio, e outras in-
formações que possam ser agregadas até por provo-
cação da Relatoria e com a contribuição do Plenário, 
do Conselho. Acho que é fundamental que haja defe-
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sa do representado e a instrução probatória, mesmo 
com esses elementos preliminares, para que se tenha 
a autenticidade, a fidedignidade da existência do fato. 
Acho que é importante termos esse tipo de cautela. 
É minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Gostaria...Pois não.

O  SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Res-
pondendo ao Relator, deixei claro, Sr. Relator, minha 
disposição de complementar esse trabalho, esse papel 
do representante, da Mesa, que não teve o cuidado 
de fazer a devida filtragem. Vou fazer esse comple-
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Gostaria de lembrar aos Relatores para verificarem o rol 
de testemunhas dos representados. Posteriormente, já 
amanhã, vamos fazer uma reunião às 14h30min. Se os 
Deputados Relatores já tiverem um plano de trabalho, 
a partir desta semana já vamos iniciar. O importante 
para nós agora é a pressa, logicamente buscando a 
verdade e a justiça. 

Então está encerrada a sessão. 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO  
E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

Evento: Reunião Ordinária
N°: 1.173/2005
Data: 17/8/2005
Início: 15h17min
Término: 17h12min
Duração: 1h55min
Tempo de Gravação: 1h57min
Páginas: 35
Quartos: 23
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Sumário: Leitura e votação do parecer.

OBSERVAÇÕES
Há expressões inaudíveis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, está aberta a reunião. 
Solicito à Secretária que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Como a ata foi distribuída e tivemos a oportunidade 
de lê-la, peço sua dispensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os que forem favoráveis à solicitação da Deputada 
Angela Guadagnin permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada.
Ordem do Dia. Representação nº 36, Processo 

nº 07, apresentação do parecer da Relatora, Deputada 
Ann Pontes. Na apreciação do parecer da Relatora, 
serão observados os procedimentos estabelecidos no 
art. 18 do Regulamento.

Tem a palavra a nobre Deputada Ann Pontes para 
a leitura do relatório.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A peça de 
representação sob exame argúi contra o Representado 
a prática de atos que “implicaram em quebra de deco-
ro parlamentar e faltar com os mais básicos deveres 
do seu cargo”, trazendo por fundamento a assertiva 
daquele Parlamentar “de que durante sessão plenária 
ocorrida nesta Câmara dos Deputados teria presencia-
do pessoa portando ‘uma maleta, do tipo 007, cheia de 
notas de R$100, divididas em ‘vários blocos’, circular 
dentro da Câmara”.

Traz à baila reportagem da Folha de S.Paulo (edi-
ção de 25 de junho de 2005), que retrata providências 
deste Conselho de Ética a respeito de episódio descrito 
em declarações feitas pelo representado, que envol-
veriam pessoa não identificada, a qual, embora não 
sendo Congressista, teria tido acesso ao plenário da 
Casa conduzindo maleta cheia de cédulas. Referida 
maleta teria sido aberta em presença de um grupo de 
Deputados, igualmente não nominados, durante ses-
são de debates. O relato do representado sugere, de 
acordo com a matéria publicada, uma conexão, fruto 
de conjectura, entre a movimentação da maleta dentro 
do plenário e o escândalo do chamado “mensalão”.

Aduz o autor da peça acusatória que ditas afir-
mações, “embora altamente graves, não restaram 
provadas e lançaram suspeitas contra todos os Srs. 
Deputados Federais”. Tipificando a conduta por vio-
ladora dos deveres éticos, sustenta que a imunidade 
material de Deputado não lhe confere o direito de en-
xovalhar, sem provas, a honra e a imagem alheia, e 
considera a questão ainda mais grave porque, além de 
não identificar os participantes do suposto ato ilegal, 
o representado fez alardear pela imprensa fatos de-
sonrosos, de forma genérica e irresponsável, a todos 
os integrantes da Casa.

Ao termo de suas argüições, postula o Represen-
tante a penalidade máxima ao acusado, como incurso 
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nos dispositivos que enumera, constantes do Regimento 
Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Convocado a defender-se, em que pese confir-
mar as declarações que prestou a órgão da imprensa 
mineira, o Representado refuta a conotação suscitada 
pela peça de argüição, considerando-a retaliação.

Acrescenta que se lhe pretende rotular como in-
frator, embora não esteja implicado em qualquer dos 
graves atos e fatos denunciados à sociedade. Esclarece, 
mais, que o teor da entrevista representa uma evoca-
ção ou lembrança de fato presenciado no plenário da 
Câmara dos Deputados, no início do ano de 2004, que, 
em tese, poderia ter enfoque compatível com os fatos 
denunciados pelo Deputado Roberto Jefferson. 

Também, segundo o Representado, suas decla-
rações não têm o alcance pretendido pelo Represen-
tante, não tendo havido qualquer imputação de crime 
a quem quer que seja, ou notícia de crime, uma vez 
que o simples ato de portar mala com dinheiro não 
configuraria conduta delituosa. As circunstâncias da 
época, quando não pairava qualquer dúvida sobre a 
integridade moral dos Parlamentares, não lhe geraram 
qualquer suspeita, considerando normal sua conduta 
e comum a qualquer pessoa discreta.

Em outro comentário, observa que o porte de 
grande quantidade de dinheiro em espécie somente 
seria estranhável se envolvesse pessoas desprovidas 
de condições, como numa favela, o que poderia fazer 
supor a origem ilícita do dinheiro. Nas circunstâncias 
em que ocorrera, “não era razoável imaginar algo cri-
minoso”. Alega que não deu à sua conduta qualquer 
conotação criminosa de falsear a verdade para atingir 
a honra alheia e não infringiu deveres éticos, sendo 
certo que o elevado conceito moral de que gozavam os 
Congressistas à época (início de 2004) era suficiente 
a afastar qualquer cogitação de ter presenciado fluxo 
de dinheiro ilícito. 

Entende que a “falta de decoro parlamentar” so-
mente se tipifica se o Deputado associar fatos com 
ilicitudes, de forma desregrada e não comedida, dela-
tando e expondo os Congressistas a constrangimentos 
e processos sem fundamentação consistente.

Acentua que a reportagem deixa patente a de-
monstração de ânimo do representado em colaborar 
para a elucidação dos fatos que mancharam a Câma-
ra Federal, como testemunha, apregoando seu dever 
de falar a verdade do que viu, seja fato criminoso ou 
não, “sem atestado de crime e sem levantar suspeitas”, 
consoante sua expressão.

Repudia, pois, a assertiva de haver abusado de 
sua imunidade para atingir a honra e, de forma genérica, 
todos os integrantes da Casa, menos ainda de assim 

agir sem provas. Considera seu testemunho o meio de 
prova e, como tal, mais não se lhe pode exigir.

Alude, de forma enfática, ao fato de que não se 
tem notícia nem se comprovou que, nas dependências 
da Câmara, o representado tenha praticado ofensas 
físicas ou morais, sendo certo que o fato indigitado, ou 
seja, o teor de suas declarações à imprensa mineira, 
teria ocorrido fora das dependências da Casa.

Nega, na seqüência, qualquer propósito de afas-
tar o foco das investigações que pesam contra o PTB 
e o seu Presidente licenciado e tumultuar o trabalho 
investigativo da CPMI dos Correios.

Ao termo de suas alegações, rechaça a assertiva 
de que se estaria valendo de afirmações inverídicas, 
reportando-se a fatos de grande notoriedade sobre 
recentes apreensões de volumes de dinheiro sem 
comprovação de procedência.

Em conclusão, diz ser a representação totalmente 
insubsistente e reivindica a produção de provas.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Eu deveria, agora, dar a palavra ao representado, 
mas deixo para o final. Gostaria que a Deputada Ann 
Pontes fizesse a leitura do voto da Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Estamos passando ao voto da Relatora, que já fez 
o relatório sem ouvir o representado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não. O representado foi ouvido pela Subcomissão 
e por ela.

O representado está abrindo mão de falar agora. 
Posteriormente, darei a palavra a S.Exa. na hora que 
quiser. Agora vamos ao voto da Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A Repre-
sentação nº 36/2005 traz ao exame e consideração 
deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a acu-
sação de que o Representado estaria envolvido em 
“fatos graves”, que denotariam “induvidosa quebra do 
decoro parlamentar”. Tais fatos, como se pode obser-
var no relatório, resumiram-se às declarações por ele 
feitas à imprensa quando, estourado o escândalo do 
“mensalão”, afirmou ter presenciado, meses antes, 
encontro suspeito, no Plenário, entre Deputados e um 
indivíduo que portava maleta contendo dinheiro.Para o 
Representante, a conduta do Representado assumiria 
caráter criminoso por “falsear a verdade para atingir 
a honra alheia”, caracterizando abuso de prerrogativa 
parlamentar – a da imunidade material – punível com 
a perda do mandato, nos termos previstos no art. 4º, 
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inciso I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além 
disso, ofenderia também o art. 5º, inciso III, do mesmo 
Código, que tipifica como ato atentatório ao decoro a 
prática de ofensas físicas ou morais nas dependências 
da Câmara e o desacato, por atos ou palavras, a outro 
Parlamentar, à Mesa, a Comissão ou aos respectivos 
Presidentes. Finalmente, ao aduzir que o Represen-
tado “pode ter agido com o nítido intuito de afastar o 
foco da investigação que pesa contra o PTB e o seu 
Presidente, valendo-se, para tanto, de informações 
inverídicas, buscando, com isso, tumultuar o trabalho 
investigativo da chamada CPMI dos Correios”, a acu-
sação é de que a conduta do Representado incorreria 
na infração prevista no art. 4º, inciso IV, do Código de 
Ética, que descreve como incompatível com o decoro 
parlamentar o ato de “fraudar, por qualquer meio ou 
forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos 
para alterar o resultado de deliberação”. 

Em vista das três faces reveladas na acusação 
aqui examinada, consideraremos na análise cada uma 
a sua vez. 

Gostaria de dar ênfase aos nobres integrantes do 
Conselho, para que fique bem claro, que o Deputado 
foi enquadrado na representação oferecida no art. 4º, 
incisos I e IV, e no art. 5o, inciso III. Então, farei a análise 
dos enquadramentos respectivos na representação. 

Com todas as vênias de estilo, parece-nos um 
tanto desarrazoada a pretendida caracterização da 
conduta do Representado como tendo assumido co-
notação criminosa. Como bem salientado na defesa 
apresentada, não houve imputação de crime a quem 
quer que fosse nas indigitadas declarações feitas à im-
prensa pelo acusado, muito menos o alegado propósito 
de falsear a verdade para atingir a honra alheia.

Na verdade, não perece possível caluniar ou 
mesmo difamar alguém, nem atingir a honra alheia, 
se não se aponta o sujeito a quem é dirigida a ofensa. 
Honra se constitui em direito personalíssimo, pertinente 
à seara da dignidade pessoal, do sentimento de digni-
dade humana, inatingível, por isso mesmo, por ilações 
feitas de forma não-individualizada. Como já ensinava 
o mestre Pontes de Miranda, “a dignidade pessoal, o 
sentimento e a consciência de ser digno, mais a estima 
e a consideração moral dos outros, dão o conteúdo do 
que se chama honra”. 

Assim é que não se ofende a honra de alguém, 
criminosamente, senão quando se dirige a ofensa es-
pecificamente a pessoa, ou pessoas determinadas. No 
caso sob exame, não se pode deduzir que os integran-
tes da Casa tenham ficado “todos” sob suspeita e, em 
razão disso, atingidos em sua honra pelas declarações 
feitas pelo Representado. Elas não teriam esse condão, 
reconheçamos. Os fatos graves que podem ter posto a 

imagem da Casa e a honra de alguns Deputados sob 
suspeição já haviam sido denunciados publicamente 
antes do fato isolado relatado pelo Representado: a 
crise deflagrara-se com a acusação de recebimento 
de “mensalão” por parte de determinados Parlamen-
tares, acusação essa que acabou dando origem ao 
processo disciplinar instaurado contra o acusador e 
hoje em curso no âmbito deste Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

Quando à acusação de que o Representado, ao 
conceder a entrevista, pode ter agido com a intenção 
de tumultuar os trabalhos em curso na CPMI dos Cor-
reios, procurando afastar o foco das investigações do 
PTB e seu Presidente, parece-nos de todo desprovi-
da de consistência e fundamentação jurídica, base-
ando-se em mera suposição do Representante, que 
não traz nenhum elemento de prova para sustentar 
o alegado, não merecendo desta Relatoria, por isso 
mesmo, maior atenção.

Finalmente, no que respeita à pretendida ca-
racterização do fato narrado na inicial como conduta 
atentatória ao decoro parlamentar, enquadrável na 
previsão do art. 5o, inciso III, do Código de Ética e 
Decoro, parece-nos que, nesse ponto específico, a 
representação deva prosperar. 

Com efeito, apesar de ter demonstrado dispo-
sição em contribuir com os trabalhos do Conselho 
ao se prontificar a vir prestar testemunho no proces-
so que investiga a veracidade das denúncias feitas 
pelo Deputado Roberto Jefferson (como faz prova o 
memorando encaminhado ao órgão em 27 de junho 
último), o fato é que o Representado, ao relacionar 
os fatos que alega ter presenciado no início de 2004 
com o recente escândalo das malas de dinheiro, não 
demonstrou essa disposição de imediato, preferindo, 
antes, levar a notícia diretamente à imprensa, mesmo 
já sendo pública e notória a existência de processo em 
curso neste Conselho destinado à apuração de todas 
as irregularidades.A conduta, a nosso ver, configura 
desrespeito do Representado às prerrogativas e com-
petências do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar, órgão encarregado de zelar pela observância dos 
princípios éticos e de atuar no sentido da preservação 
da dignidade no exercício do mandato parlamentar, 
nos termos previstos no art. 6º do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar. 

Em face de todo o aqui exposto, e consideran-
do que os fatos descritos na presente Representação 
incorrem apenas no disposto no art. 5º, inciso III, do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, punível com a 
penalidade de censura escrita, concluo meu voto no 
sentido da improcedência da acusação de procedimen-
to incompatível com o decoro parlamentar, não sendo 
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cabível a aplicação da pena de perda de mandato nos 
termos ali solicitados.

Outrossim, falecendo competência a este Con-
selho para aplicar, diretamente, a penalidade cabível 
à infração apurada, proponho o encaminhamento dos 
autos do presente processo à Mesa, recomendando 
a aplicação de censura escrita ao Representado, nos 
termos previstos no art. 12 do Código de Ética e De-
coro Parlamentar. 

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Srs. Deputados, está em discussão o parecer e o voto 
da Relatora. Os membros do Conselho que desejarem 
fazer uso da palavra terão 10 minutos.

Tem a palavra a nobre Deputada Angela Gua-
dagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– A Relatora, Deputada Ann Pontes, foi muito clara, 
tanto no relatório da acusação quanto no estudo, na 
análise de cada um dos itens em que o representado 
estava sendo acusado. S.Exa. considera que não foi 
ferida a honra dos Deputados, de modo geral, porque 
já pesava sobre a Casa a suspeita de que qualquer 
um poderia ter recebido recursos do mensalão. O re-
presentado teria só dado uma declaração à imprensa 
de que teria visto esse dinheiro.

A Relatora observa que o Deputado se lembrou 
quando houve a publicação dos fatos, as denúncias 
feitas por Roberto Jefferson. Não se recordava dos 
Deputados ou da data, mas do episódio. Ficou muito 
claro que S.Exa. deveria se reportar inicialmente ao 
Conselho de Ética ou à Corregedoria antes de ir a pú-
blico dizer que tinha mesmo visto uma mala e nunca 
tinha visto tanto dinheiro, conforme sua defesa.

A Relatora foi muito clara ao eliminar alguns ar-
tigos sobre os quais não cabem penas e salientar o 
previsto no art. 6o, ou seja, não levar inicialmente ao 
Conselho de Ética ou à Corregedoria.

Resumindo, a Relatora foi precisa. Cabe sim-
plesmente uma advertência, pois não podem pairar 
dúvidas sobre nosso comportamento.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presi-
dente, aproveito a oportunidade para esclarecer aos 
integrantes desta Comissão que o memorando apre-
sentado pelo Deputado Francisco Filho foi anexado ao 
processo ora analisado pelo Relator Jairo Carneiro. En-
tão, o Relator se posicionará quanto à vinda ou não do 
Deputado para esclarecimento do fato específico. Ora 
analisamos a conduta do Deputado, se cometeu crime 
ou enxovalhou a Casa, como está na representação, 
e se teve ou não intenção de obstruir os trabalhos de 
investigação. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Benedito de Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, Sra. Relatora, Srs. Deputados, a Deputada 
Ann, em seu relatório, discorreu com muita precisão 
sobre os fatos. O Deputado Francisco Gonçalves diz 
ter visto uma mala de dinheiro, no plenário da Câma-
ra, com um volume considerável de notas de 100 re-
ais. Inclusive, à sua volta e à volta da mala existiam 
outros Deputados.

Precisamos ter muito cuidado com o que faze-
mos e dizemos. Analisando com muita frieza as de-
clarações do Sr. Deputado Francisco Gonçalves, não 
sei se, naquela oportunidade, o Deputado deveria ter 
feito sua denúncia imediatamente, já que estava no 
plenário da Casa. O melhor caminho teria sido subir 
à tribuna e dizer: “Sr. Presidente, mande a segurança 
prender aquele cidadão, que está aqui com uma mala 
de dinheiro, cuja procedência não se sabe”, indepen-
dentemente de ter sido ou não deflagrado o processo 
através das denúncias do Deputado Roberto Jefferson. 
É muito sério esse tipo de comportamento e de asser-
tiva de um Parlamentar no exercício do mandato.

O plenário da Câmara é o local onde estamos 
discutindo projetos, conversando, discursando, dialo-
gando, mantendo contatos para formação de acordos 
e votação de matérias. Lá não se podem expor jóias 
e mercadorias ou realizar compra, venda e troca. Isso 
não faz parte do dia-a-dia do plenário da Casa. 

A nobre Deputada foi muito feliz na sua narrati-
va. Parece-me que S.Exa. propõe uma ação, até certo 
ponto, no meu entendimento, muito coerente. Acredito 
que o Deputado não tenha feito isso com a intenção 
de desmoralizar o Poder, de assacar contra quem quer 
que seja, porque não citou nenhum Parlamentar ou 
alguém que estava ali para receber dinheiro ou coisa 
que o valha.

Devemos ter cuidado com relação a determinadas 
posturas e comportamentos no exercício do manda-
to. À época em que fui Deputado Estadual, vi alguns 
companheiros meus agirem como se fossem mais do 
que todos ou tudo. O exercício do Parlamento é uma 
delegação de poderes que recebemos de determina-
dos segmentos da sociedade para representá-los nas 
Casas Legislativas.

Congratulo-me com a nobre Relatora pelo seu 
relatório e voto.

Esperamos que esse fato sirva de rumo para ou-
tros Deputados com assento nesta Casa. Se tiverem 
conhecimento de algum fato estranho ao convívio na 
Casa com os companheiros, que o levem imediatamente 
ao conhecimento das autoridades constituídas da Casa: 
o Conselho de Ética, a Presidência e a Corregedoria.
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O nobre Deputado não disse se era um Deputado que 
estava com a pasta, mostrando o dinheiro, ou se era 
um estranho. Se era um estranho, pior ainda, pois não 
pode ter acesso ao plenário da Câmara.

Sr. Presidente, estou de acordo com o relatório 
e voto da Deputada Ann Pontes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Deputado Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Pre-

sidente, a indicação das lideranças partidárias desta 
Casa para participarmos deste Conselho nos dá a 
impressão de que devemos desempenhar na Câmara 
dos Deputados o papel de algoz ou a missão de jogar 
água benta nos que se sentam neste Conselho para 
nos ouvir e esperar o desate dos procedimentos.

Ontem, pela forma com que decidimos as quatro 
representações, verificamos como se busca a justiça 
para não ferir um companheiro, um Deputado, um irmão 
de idéias que convive conosco neste tempo.

Estive analisando algumas representações que 
ainda serão decididas segundo o contexto da ética 
parlamentar a que somos obrigados a obedecer. On-
tem houve a manifestação concreta do respeitado e 
emblemático Deputado Edmar, que se sentiu envergo-
nhado pela iniciativa de seu partido pedir publicamen-
te desculpas. Sr. Presidente, diria ao Deputado Fran-
cisco Gonçalves, aqui sentado, que em nada poderá 
modificar o sentimento deste Conselho. S.Exa. está 
submetido a um julgamento que não o infamará no 
nosso meio, qualquer que seja o resultado.Percebo a 
angústia do companheiro, do Deputado que, vivendo 
numa paróquia irredenta, como é o interior do Brasil, 
quando se trata de política partidária, acha que uma 
admoestação relacionada a um processo provocado 
por um ato que não nega poderá eliminá-lo da vida pú-
blica. Muito ao contrário. Na medida em que estamos 
fazendo aqui a abertura de uma ampla avenida para 
justificá-lo e honrá-lo como Deputado Federal, S.Exa. 
há de entender que devemos ter, em determinadas ou 
em quase todas as circunstâncias, o cuidado de travar 
a nossa vontade de falar, em momento errado, frases 
erradas. Não quero bancar o professor e muito menos 
o mestre-escola, mas essa decisão da Sub-Relatora 
tem uma função pedagógica.

Se formos à Consolidação das Leis do Trabalho, 
encontraremos um capítulo sobre a procedência das 
demissões justas, uma das quais é a incontinência 
verbal. Para o trabalhador que comete uma inconti-
nência verbal, falando coisas imaginárias ou que não 
se adaptam ao meio ou à autoridade de quem a ele 
está ligado, evidentemente, até a demissão é possível, 
conforme a gradação da ofensa.

Foi muito oportuno o modo como a Sub-Rela-
tora conseguiu desqualificar algumas das situações 
solicitadas pela representação e, sobretudo, foi feliz a 
forma de tipificar a manifestação do ilustre Deputado, 
que determinou sua presença aqui, de forma desagra-
dável para nós, nesta tarde.

Sustento, de forma consciente, que o voto da 
Sub-Relatora tem base, sobretudo, na nossa função 
precípua de fazer justiça.

É a minha manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sra. Relatora, nobre Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves, mineiro, conterrâneo, o Conselho de Ética 
é chamado a trabalhar de forma extremada nas mais 
diversas situações: uma delas ocorreu ontem, quando 
foi Relator o Deputado Nelson Trad; hoje, no caso do 
companheiro e amigo Dr. Francisco Gonçalves.

Gostaria de analisar as máximas do amplo direito 
de defesa e da presunção da inocência: todo cidadão é 
inocente até que se prove o contrário. Isso vale para o 
cidadão comum, não para o Parlamentar. Muitas vezes, 
quando eleitos, somos, não só pela sociedade, pela 
opinião pública e por outros setores, considerados pri-
vilegiados, com vantagens, benesses, por exemplo, de 
foro, que o cidadão comum não tem.A presunção da 
inocência, no caso do Parlamentar, inverte-se e passa 
a valer a máxima da mulher de César. Honestidade não 
deve ser qualidade ou virtude, mas uma obrigação de 
todo cidadão. O Parlamentar deve ser e parecer ho-
nesto nas suas atitudes como cidadão comum, sob a 
presunção da inocência, e nesta Casa, submetido que 
é ao Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Dito isso, talvez sejamos neste Conselho conside-
rados algozes, porque fomos os escolhidos, mas, para 
minha honra, somos profundamente justos. Faremos 
justiça, como ontem fez o Relator ao absolver e pedir 
o arquivamento dos quatro processos. Faremos justiça 
através do relatório da nobre Deputada Ann Pontes.

Conheço o Deputado Dr. Francisco Gonçalves, 
de Minas Gerais, antes de ser Parlamentar: um médico 
de enorme respeitabilidade em Divinópolis. Deputado 
Dr. Francisco, V.Exa. pode não se lembrar dos Depu-
tados porque não os conhecia. Não sei se V.Exa. co-
nhece hoje os 513 Deputados da Casa. Estou aqui há 
5 anos e não conheço os 513 Parlamentares desta 
Casa. Talvez por isso o Deputado Dr. Francisco não 
tenha tomado conhecimento dos Parlamentares que 
estavam nesse fato narrado.

À luz da legalidade, a Deputada Ann Pontes não 
reconhece nenhuma das tipificações que podem ser 
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imputadas por este Conselho de Ética. Daí, quero pa-
rabenizá-la. V.Exa. encaminha à Mesa uma das tipifi-
cações do Código de Ética que não é inerente a este 
Conselho, mas à Mesa.

A conduta do nobre Deputado Dr. Francisco Gon-
çalves – sei da sua inocência – não se tipifica em ne-
nhum dos incisos do Código de Ética. A nobre Depu-
tada Ann Pontes encaminha uma tipificação que só 
pode ser atribuída à Mesa da Casa, que tem muita 
responsabilidade e seriedade.

O Deputado Dr. Francisco Gonçalves é inocente. 
Não conhecia, talvez não tivesse nenhum conhecimen-
to do nosso Regimento Interno nem da responsabili-
dade de, no exercício do mandato, merecer alguma 
advertência por não ter, no momento, ido à Mesa ou 
representado ao Conselho. Não sei se S.Exa. conhe-
cia profundamente o Regimento Interno da Casa ou 
o Código de Ética e Decoro Parlamentar, aos quais 
todos estamos submetidos.

Pela presunção do desconhecimento, não da ino-
cência, mas da responsabilidade – a presunção para 
nós, Parlamentares, deve ser invertida –,  a nobre Re-
latora foi profundamente concisa e correta: “Ao Depu-
tado Dr. Francisco Gonçalves não se imputa nenhuma 
das tipificações do nosso Conselho”. A nobre Relatora 
ainda sugere à Mesa sua singela responsabilidade, a 
de julgamento do órgão competente.

V.Exa., nobre Deputado, não deve nada ao Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar. A nobre Deputada 
Ann Pontes encaminha à Mesa a recomendação de 
aplicação da censura.Voto com a Relatora, reconhe-
cendo que o Deputado Francisco Gonçalves, no que 
concerne às especificações do Código de Ética e Dis-
ciplina Parlamentar, está absolutamente inocente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, creio 
que a matéria já está exaurida. O relatório e voto da 
Relatora já foram apresentados. Quando nos manifesta-
mos, assumimos também um comprometimento maior 
com o voto adotado. Poderia eu me manifestar apenas 
com o voto “sim” ou “não”, mas quero deixar registrado 
o meu comprometimento com essa posição. 

Cumprimento a Relatora pelo parecer e pela ma-
neira sensata, coerente e sábia com que tratou desse 
caso. O legislador, ao instituir o Código de Ética, estabe-
leceu uma graduação nas penalidades. Ao adotar essa 
posição, V.Exa. não reconhece a inocência absoluta 
do Deputado, que cometeu uma falha, pois não é um 
homem perfeito. Aliás, a Bíblia diz que aquele homem 
que não tropeça na palavra é perfeito. É muito difícil 
encontrar alguém perfeito. Tiago ensina muito bem 

isso. Portanto, creio que S.Exa. tropeçou na palavra 
naquele momento, pelo que está sendo penalizado. 
A Relatora foi feliz na graduação da pena, atendendo 
ao que estabelece o Código. Portanto, seu relatório e 
voto merecem nossa aprovação.

Os oradores que me antecederam foram escla-
recedores e sábios em suas posições. Deixo este re-
gistro antes mesmo que o nosso mestre Fleury ilustre 
de forma mais brilhante esse fato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY – 
Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de mais nada, quero dizer do orgulho que tenho 
deste Conselho, que, num momento difícil como este 
que a Casa atravessa, se tem pautado pela correção 
e dedicação, fazendo jus ao seu nome, constituído que 
é por homens e mulheres éticas, acima de tudo. 

Não pretendia falar, Sr. Presidente. Vim apenas 
e tão-somente acompanhar o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves. Meu sentimento de homem dedicado ao 
Direito me faz trazer à consideração deste Conselho 
alguns pontos que me parecem fundamentais. 

Quero elogiar a primeira parte do relatório da 
Deputada Ann Pontes, quando afasta a prática de al-
gumas condutas que poderiam levar a uma punição 
maior do Deputado Dr. Francisco Gonçalves. Esta Co-
missão tem atribuições para reconhecer, inclusive, sua 
total inocência. Mais do que isso: o absoluto descom-
passo entre o Código de Ética e a conduta do repre-
sentado. Felizmente, meu caro amigo e grande jurista, 
Deputado Nelson Trad, não estamos sujeitos à perda 
do emprego por incontinência verbal. Provavelmente, 
poucos Parlamentares sobrariam se houvesse essa 
punição contida na CLT.

Em segundo lugar, o Deputado Francisco Gonçal-
ves, se praticou, foi apenas e tão-somente um excesso 
de palavras. S.Exa. falou à imprensa, antes de mandar 
um ofício, com apenas 2 dias de diferença entre um ato 
e outro. Não foi uma semana ou um mês, mas 2 dias. 
Quantos Parlamentares falam antes com a imprensa 
para depois tomarem providências? Houve qualquer 
desídia dele? S.Exa. deixou de cumprir sua missão 
parlamentar ao encaminhar, 2 dias depois, apenas 
e tão-somente, um ofício se colocando à disposição 
desta Comissão? Será que nenhum de nós deu uma 
declaração à imprensa antes de tomar uma providên-
cia na vida? É por isso que S.Exa. está sendo punido? 
Não! Parece-me que não é o caso.

Vejamos o art. 5º, inciso III do Código. Disseram 
aqui que foi bem tipificado. O que é tipificar? É amoldar 
o fato concreto na letra da lei. Discordo veementemen-
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te da tipificação. Diz o art. 5º: “Atentam (...) contra o 
decoro parlamentar as seguintes condutas...” 

A primeira delas é praticar ofensas físicas, o que 
não foi feito; depois, ofensas morais nas dependên-
cias da Câmara, o que também não houve. Para haver 
ofensa precisa haver a intenção de ofender, o animus 
injuriandi vel diffamandi, previsto no Código Penal Bra-
sileiro. Onde está a vontade de praticar uma ofensa? 
Não existe ofensa culposa. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem. Desculpe-me interrompê-lo, 
Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a sua permissão, Deputado. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, estou confuso, porque a Relatora leu o rela-
tório e o voto. Regimentalmente, os membros deste 
Conselho discutiram acerca do voto e do relatório. Ato 
contínuo, V.Exa. colocaria em votação. Entendo que o 
nobre Deputado Luiz Antonio Fleury está indo de en-
contro ao relatório, como se fora a defesa. S.Exa. está 
se insurgindo contra o relatório.

Quero saber qual seria o andamento normal dos 
trabalhos. Será seqüenciado através da defesa ou 
colocado em discussão o Regimento? Será coloca-
do em discussão o relatório e logo após em votação? 
O senhor dará a palavra ao representado ou ao seu 
advogado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, estamos discutindo o relatório. 
Ainda há 3 Deputados inscritos para falar. Posterior-
mente, falará novamente a Relatora e colocaremos 
a matéria em votação. Já foi oferecida a palavra ao 
representado. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, apenas justifico e peço desculpas ao Depu-
tado Luiz Antonio Fleury. Eu já tinha um juízo acerca 
do meu voto. Tendo em vista a eminência e competên-
cia do Deputado Luiz Antonio Fleury, S.Exa. está me 
deixando em dúvida. Esse é o motivo da minha inter-
venção. O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– A idéia é essa, Deputado. Eu dizia, portanto, que 
não houve prática de ofensa física ou moral nem de-
sacato, que é crime previsto no Código Penal. Quem 
foi desacatado, Sr. Presidente? Onde está o desaca-
to? Quem é o sujeito passivo do desacato? Não pode 
haver desacato sem que haja autoridade desacatada. 
Não houve desacato!

Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Srs. e 
Sras. Deputadas que o art. 53 da Constituição diz que 
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e pe-
nalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos. Temos a obrigação de zelar pela chamada imu-
nidade material, imunidade absoluta. 

A Relatora reconhece que não houve excesso. 
Será que puniremos um Deputado, por menor que 
seja a pena, simplesmente em razão de uma entre-
vista, em que houve excesso de palavras ou inconti-
nência verbal? Se não há intenção de ofender quem 
quer que seja, se não há sujeito passivo de nenhuma 
das infrações previstas no art. 5º, inciso III, como fazer 
isso? Abriremos um precedente extremamente sério. 
Amanhã, qualquer um de nós poderá ser punido por 
incontinência verbal, que está prevista na CLT e não 
no Código de Ética, a que respondemos.

Não me parece também o caso de se aplicar uma 
censura, que, aliás, não é da competência desta Co-
missão. O que significa estar sujeito à censura para o 
Parlamentar na sua base, para os seus eleitores, que 
tomarão conhecimento de que foi censurado ou de que 
o Conselho de Ética lhe propôs uma censura por um 
erro? Na minha opinião, houve erro. Sendo assim, não 
houve intenção de ofender ou desacatar. Portanto, não 
há desacatado nem ofendido. Peço a este Conselho 
que reconsidere e absolva sumariamente o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, nobres colegas, gostaria de propor que seg-
mentássemos a votação. Julgaremos a procedência 
ou improcedência da representação. É isso que cabe 
como matéria de competência estrita. Deliberaremos 
sobre isso, acolhendo o parecer da nobre Relatora 
nessa parte. Poderíamos, a critério da Mesa e dos 
nobres colegas, apreciar a recomendação “sim” ou 
“não”. Temos de decidir pela procedência ou não da 
absolvição.

Indago da Mesa se, decidindo pela improcedên-
cia, a matéria deverá ir a plenário, via Mesa. É uma 
dúvida que alimento. São os pontos que gostaria de 
levantar.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Nobre 
Relator, Deputado Jairo Carneiro, gostaria que V.Exa. 
repetisse as explicações, porque não consegui enten-
der.O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Atenden-
do ao pedido do Deputado Pedro Canedo, temos de 
deliberar a proposta da Relatora no seu mérito, pela 
procedência ou improcedência. A decisão de mérito é 
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essa. Em segundo lugar, poderemos apreciar “sim” ou 
“não” à recomendação. Lá terá direito também à sua 
defesa. Aqui já se antecipa, de certo modo, a defesa 
do Deputado Fleury, que deve exercitá-la perante a 
Mesa.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Deputado 
Jairo Carneiro, para minha honra, isso coincide com o 
que eu disse anteriormente. O nosso pensamento foi 
considerado pela nobre Deputada improcedente com 
relação às ordens do Conselho. S.Exa. recomenda 
que não somos a instância responsável de aplicação 
da censura escrita ou não. Essa é uma prerrogativa 
da Mesa.

Respeito o posicionamento da Deputada Ann Pon-
tes. Conforme reafirmado pelos nobres Deputados Jairo 
Carneiro e Trad, no Código de Ética e Disciplina, que 
compete a este Conselho, não houve tipificação. S.Exa. 
foi absolvido e o pedido, julgado improcedente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra o Deputado Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Sr. Presidente, se foi julgado improcedente, não há 
como votar a segunda recomendação, porque a im-
procedência significa que foi absolvido.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – A 
Relatora pode dividir uma coisa e outra?

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Como se julga improcedente e se faz uma recomen-
dação? Pode-se remeter sem recomendação, para que 
seja apreciado pela Mesa, mas sem recomendação 
nesse ou naquele sentido. Remanescendo algo, que 
é da competência da Mesa e não desta Comissão, aí 
se poderia mandar.

Deputado, quando se julga improcedente uma 
acusação, ela cai totalmente. Não existe improcedên-
cia parcial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sejamos 
sábios. Está muito fácil desatar o nó que o ilustre e in-
teligente colega, Deputado Fleury, está tentando dar 
no Sub-Relator.

Há um parágrafo que temos de seguir, conforme 
orientação do nosso eminente Relator, Deputado Jai-
ro Carneiro. Falecendo competência a este Conselho 
para aplicar diretamente a penalidade cabível à infra-
ção apurada, proponho o encaminhamento dos autos 
do presente processo à Mesa, recomendando a Sub-
Relatora ao Presidente, que é instância final, a aplica-

ção da censura escrita ao representado, nos termos 
previstos. Se S.Exa. considerar que o entendimento 
da Relatora, com a nossa solidariedade, é correto, 
será aplicada. Se não, é da competência dele dizer: 
“Não aplico”. O ilustre colega teria de bater na porta do 
Presidente Severino para restaurar sua tranqüilidade, 
o que não precisaria. Em respeito à sua presença no 
nosso convívio, posso dizer que não nos incomoda-
rá em nada. Sua presença não deslustrará a Câmara 
dos Deputados. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Tem a palavra o Deputado Benedito de Lira.O SR. 
DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 
apenas gostaria de fazer uma observação. Não se 
pode criar moda aqui no Conselho. O relatório é o 
histórico do processo. Queremos aprovar ou não o 
voto da Relatora. Pelo que pude entender da suges-
tão do nobre Relator Jairo Carneiro, nós teremos que 
fazer duas votações. Primeiro, votar se houve ou não 
procedência com relação à representação. Isso já foi 
dito no relatório e no voto da Sub-Relatora. S.Exa. já 
disse que ele não incorreu em crimes com relação a 
penalidades “a”, “b” ou “c”. Já disse isso, e também 
estabeleceu que não considera a representação ca-
paz de gerar qualquer tipo de maior culpabilidade ou 
nenhuma culpabilidade do Deputado. Apenas reco-
menda, no seu relatório e voto, que seja encaminha-
da à Mesa para aplicar a censura. A Mesa entenderá 
se aplica ou não. Ela não diz aqui: “Fica determinado, 
através do meu voto, que seja censurado o Deputado 
‘a’ ou ‘b’”. Não; ela recomenda à Mesa, que, fazendo 
uma análise do seu voto e do seu relatório, aplique ou 
não a censura ao Deputado. É isso que S.Exa. está 
fazendo ver. Então, concluindo, Sr. Deputado, essa é 
a observação que devo fazer para que amanhã, num 
caso mais complicado, a gente não fique tangenciando 
com relação às decisões aqui adotadas. O Conselho 
aprova ou não o voto da Relatora. 

Este é o meu entendimento; ou aprova ou rejeita. 
Essa é a maneira de se conduzir aqui. A Relatora apre-
sentou o voto, o Conselho se manifestará, vai aprovar 
ou rejeitar, e não fazer votações isoladas. O relatório 
merece uma observação, e o voto da Deputada Re-
latora merece outra, porque um é a continuidade do 
outro. O voto é a continuidade do relatório, é a decisão 
do Relator para ser objeto de apreciação por parte do 
Conselho. Era essa a observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Da mes-
ma forma que é honroso ter o apoiamento do Relator, 
nosso amigo Deputado Jairo Carneiro, é difícil contes-
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tar as afirmações absolutamente conhecidas do nobre 
Deputado Fleury.

Mas temos procedimentos no Código e no Con-
selho de Ética. A Deputada Ann Pontes, no relatório 
e no voto que proferiu, que é um processo nosso, 
considerou improcedentes as tipificações que seriam 
atribuídas a este Conselho. E a tipificação no art. 10, 
inciso l do Código é a censura, que compete à Mesa. 
A Relatora, no seu voto, recomenda que o processo 
seja remetido à análise da Mesa. 

Então, acho que tem que ser uma votação só, 
Deputado Jairo, para votar o relatório da nobre Depu-
tada Ann Pontes, e não 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Um momentinho.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Talvez uma contribuição que resolva, Sr. Presidente, 
só no parágrafo final – parece-me que estamos cho-
vendo no molhado: “...falecendo competência a este 
Conselho para aplicar, diretamente, a penalidade ca-
bível à infração apurada, proponho o encaminhamento 
dos autos do presente processo à Mesa...” Na minha 
opinião, é o mesmo caso de um juiz que desclassifica 
uma infração e manda a outro juízo para apreciá-lo. 
Ele não pode recomendar a punição a quem vai julgar, 
inclusive, sob pena de a sua recomendação não ser 
seguida. Não pode. E fica até ruim para o Conselho de 
Ética ter uma recomendação não acatada pela Mesa. 
Coloca em conflito 2 forças, vamos dizer assim, 2 enti-
dades da maior relevância. Então, essa recomendação 
não me parece correta. O resto que se vai encaminhar 
à Mesa, tudo bem. Mas não com recomendação para 
aplicar censura. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, gostaria de dar a minha opinião, se 
me permitirem.

Diz nosso Código de Ética:

“Art. 10. São as seguintes as penalidades 
aplicáveis por conduta atentatória ou incom-
patível com o decoro parlamentar:

I – censura, verbal ou escrita;” 

A nobre Deputada sugeriu a censura escrita. No 
art. 12, “A censura escrita será aplicada pela Mesa, 
por provocação do ofendido” ou do próprio Conselho. 
Então, não há dúvida sobre isso. Vou colocar em vo-
tação o voto da Relatora. Apenas isso.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem ou V.Exa. está inscrito? Pois não. Com 
a palavra o Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI – O 
voto da Relatora está perfeito. É ao voto dela que temos 
de votar “sim” ou “não”. O encaminhamento está feito 
à Mesa da Casa. Lá cabe defesa. Se ela recomendou, 
certo ou errado, o voto dela é que temos de analisar. 
“Sim” ou “não”, mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar com a palavra. Posterior-
mente, Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, dizem que governar é descomplicar. Tento di-
zer isso para o meu Governo. Para nós também vale: 
governar é descomplicar. Vamos apreciar o relatório. 
É claro que a proposta para dirimir o problema a par-
tir da ponderação do Deputado Fleury, sempre muito 
rica e com respaldo jurídico insofismável, foi para ten-
tar descomplicar uma situação que originalmente não 
era complicada. 

Acho que podemos chegar de novo às primícias. 
Vota-se o relatório. Ele tem essa recomendação. Se 
aprovado, vai para a Mesa. E, Deputado Dr. Francis-
co, meu xará, já terá uma defesa fantástica até do seu 
colega, Deputado Fleury. Lá. 

Deputado Fleury, não venha nos oprimir com o 
seu notável saber jurídico aqui.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Deputado Chico Alencar, V.Exa. é que me oprime 
com a clareza da sua exposição.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Obri-
gado. 

Então, Sr. Presidente, agora só quero emitir opi-
nião sobre o relatório, muito sucinta, muito breve. Vive-
mos, na verdade, desde ontem, 2 problemas. Primeiro, 
a avassaladora ânsia de representação do ex-Depu-
tado Valdemar Costa Neto, no plano da mera disputa 
política: já que o ex-Presidente do PTB o acusava for-
temente, ele resolveu responder, mandando essa mi-
ríade de representações sem sustentação para o que 
se pretende. Então, estamos, na verdade, limpando 
a pauta para trabalhar nos processos alentados que 
estão chegando. Isso não vai faltar. 

Por outro lado, vi que ontem tínhamos uma pre-
ocupação muito grande com a imprensa. Esse poder 
é o mais controlado socialmente, é o que tem mais vi-
sibilidade pública, felizmente. E muita gente, é claro, 
o Deputado representado injustamente, o nosso cole-
ga Dr. Francisco e os outros de ontem ficam expostos 
mesmo, mas é da vida. Estamos sujeitos a um colega 
nos colocar nessa situação, e o papel da imprensa é 
divulgar mesmo: “Há uma representação contra o Chi-
co Alencar por isso e por aquilo”. Durante uma, duas 
semanas, vou viver o inferno astral, inclusive da incom-
preensão do senso comum. Mas digo que o papel da 
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imprensa não está sendo esse de pelourinho, não. Ela 
cobra justamente. E, vejam, a nossa decisão de ontem, 
até onde sei, nos poucos jornais que li, não foi divul-
gada como pizza em lugar nenhum, assim como esta 
não será. Vamos também valorizar o papel dos profis-
sionais de imprensa e o seu juízo de não embarcar em 
demagogias ou vinditas de alguns colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, Sra. Sub-
Relatora, em primeiro lugar, gostaria de me desculpar, 
porque hoje fui designado para ir com o Ministro das 
Cidades à cidade de Goiânia, Estado de Goiás, onde 
estamos com um problema seriíssimo. 

Tivemos, em fevereiro, a morte de 3 pessoas por 
causa de uma invasão. O Ministro das Cidades, por 
determinação do Presidente Lula, esteve em Goiânia 
para levar 18 milhões de reais para resolver o proble-
ma dessas famílias, que estão vivendo em petição de 
miséria. Fui designado para estar lá. Então, não pude 
analisar a elaboração desse magnífico, excelente re-
latório da Sub-Relatora, Deputada Ann Pontes. Gos-
taria, antes de mais nada, de dizer o seguinte: existem 
coisas que, às vezes, não vêm à tona, e que o próprio 
representado não tem coragem de dizer. Foi dito aqui, 
e quero reiterar algo que no relatório está muito bem 
escrito e explícito: acho que o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves não cometeu nenhuma falta, que o decoro 
parlamentar não foi ferido por ele. Ninguém pode im-
pedir que a palavra seja dita. Ele não pode ser punido 
por dizer que viu os ladrões entrarem no banco para 
roubar e depois não lembrar da cara dos ladrões. Se 
ele visse um cidadão comum que tivesse cometido 
crime, isso não seria crime, de forma alguma.

Além disso, as declarações do Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves foram reverberadas pelo que de 
pior pode existir na política: a inveja e o despeito dos 
adversários na paróquia, onde fomos eleitos e a qual 
representamos. O Deputado Dr. Francisco Gonçalves 
declarou ter visto o que viu, e tenho certeza de que 
viu, porque S.Exa. goza de um conceito fora do comum 
na cidade de Divinópolis, onde é médico humanitário, 
há muitos anos fazendo caridade. Conseqüentemen-
te, quando ele disse a verdade, ela foi utilizada pelos 
adversários para reverberar, na imprensa nacional, a 
impressão de que o Deputado queria aparecer na mí-
dia às custas da Câmara dos Deputados.

Às vezes, até se tenta desculpá-lo por ser de 
primeiro mandato, por não ter o assento esquentado 
na Câmara dos Deputados e ter cometido essa, diria, 
falta leve, superleve. Mas, felizmente, a justiça foi feita 
e ele está absolvido de qualquer crime, de qualquer 

ação que possa ferir o decoro parlamentar. Absolveu-o 
a Deputada Ann Pontes, da mesma forma que absol-
vemos ontem 4 Parlamentares. O relatório de S.Exa., 
na minha opinião, é extremamente justo. Competirá, 
evidentemente, ao Deputado Dr. Francisco Gonçalves, 
na Mesa, noutro foro, apresentar sua defesa. E quero 
crer que, dando conhecimento do que realmente acon-
teceu, ele possa ter a absolvição total que merece, 
porque não cometeu nenhum crime.

De modo que, parabenizando a Deputada Ann 
Pontes, eu precisava dizer isso. Conheço o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves, sei de que forma ele agiu e, 
pela amizade que lhe tenho, pesquisei, na cidade de 
Divinópolis, as razões pelas quais reverberaram as 
declarações que fez.

Portanto, voto com a Relatora, evidentemente, 
também concordando com o nobre, querido e zeloso 
Relator em separar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Relatora, Deputada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigada, 
Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, quero colocar 
de forma bastante objetiva o entendimento desta Re-
latora: o Deputado Francisco Filho foi enquadrado pela 
representação em 2 artigos do Código de Ética e, no 
momento da leitura do voto, especifiquei cada uma das 
circunstâncias. Pela representação, o Deputado não só 
teria cometido atos incompatíveis com o decoro parla-
mentar, como também atos atentatórios ao decoro. É 
como se ele tivesse cometido 2 infrações.

Desqualifiquei a acusação, no sentido de que não 
me convenci de que houve abuso das prerrogativas, não 
houve dolo nem intenção do Deputado de enxovalhar 
a Casa e muito menos de ferir a honra de quem quer 
que seja, porque S.Exa. não nominou ninguém. Para 
que houvesse isso, teria de ter havido a nominação. E 
também desconsiderei que houve a tentativa de frau-
de, por qualquer meio ou forma, do regular andamento 
dos trabalhos legislativos. Também não houve conven-
cimento de que o Deputado, com a declaração dada 
à imprensa, quisesse tumultuar os trabalhos da CPMI 
dos Correios.Passemos, então, aos atos atentatórios 
ao decoro parlamentar:

“Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro 
parlamentar as seguintes condutas, puníveis 
na forma deste Código:

 ..............................................................
III – praticar ofensas físicas ou morais 

nas dependências da Casa...” – concordo com 
V.Exa. que aí não caberia o enquadramento 
– “... ou desacatar, por atos ou palavras, ou-
tro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os 
respectivos Presidentes;”
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No entendimento desta Relatora, houve enqua-
dramento, sim, porque o Deputado desrespeitou, des-
considerou e, pelos termos do Código, desacatou 
esta Comissão. O Conselho não é uma Comissão? E 
o art. 3º, inciso III, fala dos deveres fundamentais do 
Parlamentar: 

“Art. 3º ... ........ .......................................
III – zelar pelo prestígio, aprimoramento 

e valorização das instituições democráticas e 
representativas e pelas prerrogativas do Po-
der Legislativo;” 

Se era público e notório que este Conselho ins-
taurou processo para investigar a representação feita 
contra o Deputado Roberto Jefferson, que alegou existir 
o mensalão na Casa, se era público e notório a exis-
tência e a instalação desse processo no Conselho, o 
Deputado vai prestar declarações à imprensa, e não a 
este Conselho. Nesse sentido, o meu entendimento é 
de que houve esse desacato, nos termos do Código. E 
tenho de me ater a ele, Deputado. Não posso fugir dele. 
Se o termo do Código de Ética estiver errado, mesmo 
assim preciso me apegar a ele. Esse é o instrumento 
legal que tenho para trabalhar. Se a expressão é “de-
sacatar”, então, S.Exa. desacatou, desconsiderou, 
desrespeitou este Conselho e, a posteriori, apresen-
tou notificação se colocando à disposição. A idéia é de 
prevalência dos trabalhos deste Conselho. 

Se dou provimento parcial à representação, des-
caracterizo os atos incompatíveis com o decoro par-
lamentar, mas aceito, em parte, que houve ato aten-
tatório, sim. Segundo o art. 12 – não sou eu que digo, 
mas o próprio Código –,  a censura não cabe a este 
Conselho, não temos competência para censurá-lo. 
A Mesa, após a análise de mérito, decidira se de fato 
este Conselho foi ofendido e, nesse caso, fará a cen-
sura escrita. 

Meu instrumento legal de fundamentação foi 
esse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Fernando de Fabinho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Sub-Relatora, Depu-
tada Ann Pontes, demais colegas Deputados, quero 
aqui testemunhar a convivência e o relacionamento 
do Deputado Dr. Francisco Gonçalves não somente 
com a minha pessoa, mas com todos os membros 
desta Casa.

Por essa convivência de 2 anos e meio, como 
Deputado de primeiro mandato, e por tudo que tive-
mos oportunidade de ouvir, no testemunho dos nossos 
colegas, mesmo antes de chegar a esta Comissão, 
pela postura de homem de bem, íntegro, esta Casa e 

a nobre Relatora o reconhecem e buscam, exatamen-
te através do Código, absolver S.Exa.. Agora, o que 
temos de fazer com rapidez, até porque este Conse-
lho precisa trabalhar muito mais, é votar. Vamos votar. 
O parecer e o relatório são pela absolvição. Entendo 
perfeitamente a preocupação do Deputado Fleury e de 
todos nós com as nossas bases, a recomendação de 
S.Exa., mas, com meu pouco conhecimento do Direito, 
pude perceber o seguinte: a defesa do Deputado Fleury 
tem de ser feita na Mesa. É outra instância. A Relatora 
não tem amparo legal para punir nem para fazer essa 
recomendação por escrito no Conselho: pode ser que 
haja interferência nesse aconselhamento, mas o Códi-
go a protege e lhe dá essa condição. Sabemos que, a 
partir de agora ou amanhã, o Deputado pode receber 
a informação da imprensa de que foi absolvido e que 
teve a recomendação. Mas ele poderá ser absolvido 
lá. Essa censura, Deputado Luiz Antonio Fleury, pode-
rá cair também, e então virá a informação da impren-
sa de que na Mesa caiu essa orientação. Ele vai ter 
oportunidade de se defender, como está tendo hoje na 
cidade dele. Sabemos das dificuldades para qualquer 
um de nós que tem o nome vinculado a alguma coisa 
negativa, de forma leviana ou não.

Tenho certeza de que o Deputado Valdemar hoje 
está com o exame de consciência feito, está mais 
tranqüilo. Com a tranqüilidade que lhe é peculiar, ele 
jamais cometeria a injustiça de remeter alguns cole-
gas a esta Comissão. Foi o afã da guerra política, da 
necessidade de dar respostas, que fez com que este 
Conselho viesse a trabalhar. Temos de votar. Vamos 
votar rapidamente e deixar a defesa de Dr. Francisco e 
do Deputado Luiz Antonio Fleury para a Mesa. Temos 
que ir adiante. Voto com o relatório de V.Exa., Relatora, 
que absolve o Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O 
último inscrito é o Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, de certo modo fui o responsável por essa 
polêmica. O Deputado Fleury sabe da amizade, consi-
deração e respeito que tenho por ele e que toda esta 
Casa tem pelo seu saber jurídico. Mas, literalmente, 
hoje ele atropelou o processo de votação deste Con-
selho. E essa Presidência não pode admitir isso, por-
que temos um rito, um procedimento. O Deputado Luiz 
Antonio Fleury agiu na melhor das boas intenções, 
mercê de sua competência e experiência. Mas quero 
dizer ao nobre Deputado Fleury que não é monopólio 
dele ter amizade e admiração pelo Dr. Francisco Gon-
çalves. Também assino embaixo de sua idoneidade e 
responsabilidade. 

Parece-me, Sr. Presidente, que recebi um rela-
tório diferente de todos que estão circulando por aí. 
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De antemão, parabenizo a nobre Relatora, dizendo 
que acato plenamente o seu relatório. O meu diz o 
seguinte, ao contrário do que ouvi muito aqui: “Em 
face de tudo o aqui exposto e considerando que os 
fatos descritos na presente representação incorrem 
apenas – grifado – ...” Então, ela deserda, despreza, 
desconhece tudo o que há para trás. Apenas, Depu-
tado Luiz Antonio Fleury.

E, ao contrário do que diz também o nobre Depu-
tado Júlio Delgado, estamos penalizando, sim, que é 
responsabilidade deste Conselho, e enquadrando, sim, 
no disposto do art. 5º, inciso III. Estamos enviando para 
a Mesa, Sr. Deputado, o foro competente para que se 
façam os recursos absolutamente procedentes. E torço 
para eles sejam levados a êxito. 

Então, Sr. Presidente, para encerrar, quero rati-
ficar o respeito, a admiração e a amizade que tenho 
pelo Deputado Dr. Francisco, e repetir, mais uma vez, 
que ele foi representado pelo meu partido, o PL, sem 
o nosso assentimento. Então, estou muito à vontade 
para, insuspeitamente, exteriorizar minha opinião. A não 
ser que V.Exa. tome outra atitude. o relatório e o voto 
foram lidos. Vamos exaurir as discussões e votar o re-
latório. É apenas um voto: “sim” ou “não” pela aplicação 
do capitulado no art. 5º, III. É o que propõe a Relatora.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Questão de 
ordem, Sr Presidente. Perdoe-me, mas este Conselho 
não tem competência para aplicar sanção prevista no 
art. 5º. Não tem competência. A recomendação poderá 
ser objeto de acolhimento pelo Plenário e não vincula 
à Mesa. A Mesa pode até não considerar a recomen-
dação. Vamos votar pela procedência ou não da re-
presentação. Se acompanharmos o voto da Relatora, 
é pela improcedência da representação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados...

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A proce-
dência parcial.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Des-
culpe. Não podemos nos imiscuir em matéria que foge 
da nossa competência, o art. 5º. Por isso, eu pediria 
até um reparo a V.Exa, nobre Relatora. Não é... V.Exa 
disse há pouco que não está escrito, que deu provi-
mento parcial. Não existe isso. Não existe isso. Peço a 
correção. Deixei de comentar, mas agora o faço. Não 
está escrito, e não é correto dizer procedência parcial, 
por favor, ou provimento parcial.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Sr. Presidente, apenas porque fui citado. Eu quis 
exatamente... O Sr. Relator acabou de...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu o 
elogiei, Deputado Fleury. Cuidado, hein!

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Não, não, mas o senhor disse que eu atropelei o 
processo. Eu não atropelei processo algum, porque é 
exatamente essa questão que levantei. Reconhecer 
que falece competência e remeter estaria correto. Mas, 
reconhecer a procedência parcial e mandar, parece-me 
que já se está entrando na esfera, na seara de outro. 
Portanto, quem pode mais pode menos. Quem pode 
mandar para a Presidência da Câmara ou para a Mesa 
pode também absolver liminarmente. 

Então, eu tinha todo o direito de fazer a explana-
ção. Não atrapalhei o processo. Apenas tive o prazer 
de discutir com homens competentes, honestos, e de 
ver a qualidade do relato da Deputada Ann Pontes. 
Apenas isso. Isso é democracia, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, para encerrar, a Relatora vai fazer 
uso da palavra e, posteriormente, vou encaminhar a 
votação. 

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– O apresentado...

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, por ter sido citado, posso falar um segundo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não. 

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Um 
segundo!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presi-
dente, mais uma vez, gostaria de deixar bem claro: a 
representação feita contra o Deputado foi com base 
nos arts. 4º, incisos I e IV, e no art. 5º, inciso III. A aná-
lise foi baseada na representação, que enquadrou o 
Deputado nesses 2 artigos, sendo que, no art. 4º, os 
incisos I e IV. 

Por isso, tive de me manifestar com relação a cada 
artigo e cada inciso. É esse o entendimento. Se esta 
Comissão entender que não houve enquadramento em 
nenhum, eu acato. Se esta Comissão entender que este 
Conselho não foi desrespeitado, eu acato. Mas observo 
também que não cabe a este Conselho a censura oral 
ou escrita. Não compete a este Conselho.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente... Sr. Presidente, peço licença. 

Nobre Relatora, a conclusão da representação 
pede aplicação da pena. Mesmo que se fundamente nos 
arts. “a”, “b”, “c” ou “d”, não está correto: o certo seria 
perda de mandato, e foi escrito cassação de mandato. 
Ela não pede pena alternativa, e não poderia fazê-lo, 
mas pede aplicação da perda do mandato, arrimado 
nos arts. “a”, “b” e “c”. Mesmo que, incorretamente, te-
nha se valido do dispositivo do art. 5º, que não seria o 
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caso, a pena pedida é a perda do mandato. Nós esta-
mos julgando é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Dr. Francisco Gonçalves com a palavra. 
O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇALVES 
– Sr. Presidente, Deputado Ricardo Izar; Sr. Relator, 
Deputado Jairo Carneiro; Sra. Deputada Ann Pontes, 
demais Deputados e Deputadas, primeiramente, quero 
externar aqui, de público, minha gratidão e, ao mesmo 
tempo, minha alegria por ter sido julgado por órgão 
tão competente como o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar. Eu, como médico, participei durante 
8 anos do Conselho Regional de Medicina de Minas 
Gerais e sei o que significa uma pena de advertência 
escrita ou oral. Ao mesmo tempo, sinto-me lisonjeado 
por ter tantos amigos aqui que me defenderam, tantos 
Deputados, Parlamentares que mostraram sua grande 
amizade para com minha pessoa, mostrando-me que 
o Conselho de Ética não é um órgão de condenação. 
Pelo contrário, é um órgão pedagógico, é um órgão, 
até podemos dizer, de defesa do Parlamentar. Eu com-
preendo perfeitamente. Quero também expressar para 
todos os aqui presentes que meu caráter foi burilado 
na têmpera do trabalho, da honestidade e da verdade. 
Em momento nenhum eu definitivamente mentiria no 
Conselho de Ética. E se eu afirmei – como eu disse a 
um jornal no interior de Minas Gerais, na minha cida-
de de Divinópolis – que vi uma maleta de dinheiro foi 
porque realmente vi. Em hora nenhuma eu quis achin-
calhar ou mostrar que a Câmara dos Deputados não 
é uma instituição séria, uma instituição honesta. Eu 
digo sempre que nós temos Parlamentares do mais 
alto gabarito moral dentro dessa Casa. E se eu tive 
a infelicidade de dizer que eu vi um acidente, um aci-
dente, seria a mesma coisa que eu dizer para V.Exas. 
que eu vi um acidente de carro, virei as costas e fui 
embora. Recentemente, em Divinópolis, na Ponte do 
Niterói, presenciei um acidente. E um senhor, caído, 
sangrava no chão. Eu pedi à minha esposa para parar 
imediatamente. Sendo médico ginecologista e obstetra, 
fui dar meu atendimento. Esse senhor sangrava pela 
cabeça. Eu, não sendo um neurologista, imediatamen-
te fiz uma apalpação no crânio desse senhor, dizendo 
a ele que poderia ficar tranqüilo, que nós aguardarí-
amos o socorro do Corpo de Bombeiros ali naquele 
momento. Mas eu disse que eu vi. Eu disse que estava 
presente. E o que eu vi é o que eu posso dizer. A tes-
temunha é a prova. Aceito, Sra. Deputada Ann Pontes, 
como eu já lhe disse, com toda humildade, com toda 
simplicidade, que faz parte de meu ser. E sei também 
que as representações, principalmente a representa-
ção escrita que me foi feita pelo PL... Está aqui meu 
nobre colega Deputado Edmar, que disse que não teve 

conhecimento, em absoluto, dessa representação que 
foi feita pelo ex-Deputado Valdemar Costa Neto, que 
hoje já renunciou para não enfrentar justamente um 
julgamento. Em hora nenhuma estive envolvido em 
mensalão. Isso aqui ficou claro. Eu acho que ficou claro 
para toda a imprensa do Brasil. Porque, quando saíam 
as fotografias, minha fotografia: “Dr. Chiquinho, está 
ali no mensalão”. E não é verdade. Eu disse apenas 
o que eu podia dizer. E se eu disse a mais antes de 
comunicar ao Conselho de Ética, foi um aprendizado 
para mim. Antes de eu dizer qualquer palavra, eu vou 
fazer essa consulta ao nobre Deputado Ricardo Izar: 
“Eu posso falar ou tenho que ficar calado?” Vai ser um 
aprendizado para mim. Portanto, eu aguardo – ouviu 
cara Deputada? – o julgamento da Mesa, o julgamento 
do Presidente Deputado Severino Cavalcanti. E espero 
que os mesmos colegas, inclusive o nosso ex-Gover-
nador e Deputado – essa pessoa honrada que é Luiz 
Fleury –,  com quem sempre eu me aconselho. Eu sou 
médico, estou aqui representando um povo que gosta 
de minha pessoa como ser humano, honesto, compro-
metido com a verdade. Definitivamente, não faltaria com 
ela. Não sei como vou poder pagar Fleury. Vão ser os 
mesmos “Deus te pague” que recebo dentro de meu 
consultório. (Risos.) Os mesmos “Deus te pague”.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Pre-
sidente, se ele não parar de falar, há mais 3 denún-
cias contra ele.

O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – Foi um ato espontâneo.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Depu-
tado Francisco, qual é a tua especialidade?

O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – Agradeço ao Nelson Trad, pessoa de conheci-
mento jurídico formidável, que teve a possibilidade de 
ter uma discussão de altíssimo nível aqui. Agradeço ao 
Relator Jairo, que também conversou diversas vezes 
comigo, me tranqüilizando, pondo paz em meu cora-
ção, porque é uma prova que o Parlamentar enfrenta. 
(O Presidente faz soar as campainhas.) E eu diria para 
V.Exas. que talvez eu enfrentasse de novo, porque eu 
não falei por mal, eu não quis acusar ninguém, eu não 
tive essa capacidade de acusar. Eu apenas disse o que 
vi. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, vou fazer a votação nominal. Os 
Deputados que forem favoráveis ao voto da Relato-
ra votarão “sim”; os que são contrários votarão “não”. 
Inicialmente, o PT.

Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

– “Sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ângela, “sim”. 

Orlando Fantazzini. (Pausa.) Ausente. 
Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – “Sim” 

ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Chico Alencar “sim”. 
PMDB. 
Ann Pontes, “sim”. 
Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Josias Quintal, “sim”. 
Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Com a 

Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Nelson Trad, “sim”, com a Relatora. 
Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Jairo Carneiro, “sim”. 
Deputado Fernando de Fabinho.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 

– “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– PSDB. Carlos Sampaio. (Pausa.) Ausente. 
Gustavo Fruet.
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Gustavo Fruet, “sim”. 
Antonio Carlos Mendes Thame. 
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-

DES THAME – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Thame “sim”. 
Deputado Ciro Nogueira. 
O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA – “Sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Voto 

com a Relatora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Edmar Moreira, com a Relatora, “sim”. 
Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – “Sim.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Júlio Delgado, “sim”. 

Deputado Pedro Canedo.
O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pedro 

Canedo, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Pedro Canedo, “sim”. 
Deputado Anselmo.
O SR. DEPUTADO ANSELMO – Com a Rela-

tora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Anselmo, “sim”, com a Relatora. Comple-
tou. Deu 14 a 0. 

Está aprovado o voto da Relatora.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Absol-

vendo o Deputado Francisco Gonçalves. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Depu-

tado não poderá retribuir a defesa do Deputado Fleury 
nos mesmos termos, ou seja, prestando impagáveis 
serviços de obstetrícia e ginecologia. (Risos.) (O Pre-
sidente faz soar as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, quero lembrar que a sessão não 
foi encerrada. 

Com a palavra o Deputado Gustavo Fruet.
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Sr. Pre-

sidente, só para justificar a ausência ontem, em função 
de missão fora da Câmara. Cumprimento o Relator 
Nelson Trad e registro a concordância com o voto que 
foi aprovado ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Eu 
agradeço. Srs. Deputados, a seguir, vou convidar para 
apresentar seus planos de trabalho os Relatores das 
matérias que serão colocadas em discussão e votação 
futuramente aqui. Eu gostaria de fazer alguns apelos 
aos Srs. Deputados. Nós, daqui para a frente, nas próxi-
mas reuniões – Srs. Deputados, peço silêncio, por favor 
–,  teremos pela frente os processos dos Deputados 
José Dirceu, Sandro Mabel, Romeu Queiroz e um se-
gundo processo contra o Deputado Roberto Jefferson. 
Eu ainda não indiquei o Relator do segundo processo 
do Deputado Roberto Jefferson porque ainda não foi 
notificado. Eu espero indicar o Relator do segundo pro-
cesso amanhã. Eu estou com problema com o PSDB e 
gostaria que o Deputado Gustavo Fruet e o Deputado 
Carlos Sampaio, que são os titulares do PSDB e estão 
na CPI dos Correios, estão lá como sub-Relatores... A 
partir de agora, vamos precisar praticamente de todos 
os membros do Conselho, vou precisar de diversas 
Relatorias e eu gostaria de saber do PSDB se eu vou 
poder contar com todos os membros, porque realmente 
já comecei a sentir dificuldades com o que virá para cá. 
Então, eu gostaria de saber de V.Exa. se vamos poder 
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contar com V.Exa., com o Deputado Carlos Sampaio 
e com o Deputado Thame.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Sem 
dúvida, Sr. Presidente. Eu também entendo a preo-
cupação, quero que V.Exa. também entenda nossa 
preocupação, um caso excepcional que o Congresso 
está vivendo, essa simultaneidade de investigações de 
várias Comissões e a coincidência de acumular uma 
sub-Relatoria, mas, até o final da tarde, ou amanhã 
pela manhã, comunicaremos oficialmente a V.Exa. e 
de forma alguma criaremos qualquer dificuldade com 
relação a essa designação dos Relatores que V.Exa. 
está estabelecendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Gostaria de fazer uma comunicação a todos, aliás, 
por sugestão de muitos dos Srs. Deputados. Nós tere-
mos esses quatro processos pela frente e já ouvimos 
14 pessoas. Eu já solicitei em primeiro lugar à Polí-
cia Federal, à CPI dos Correios, à CPI do Mensalão 
todos os depoimentos, todos. Aqueles que já foram 
ouvidos aqui não será necessário mais chamar. Nós 
temos pressa, e eu vou fazer um apelo principalmente 
aos Relatores. A não ser que surja um fato novo, nós 
vamos convocar essas pessoas novamente. Algumas 
não precisam ser convocadas, porque nós já temos 
os depoimentos delas. Nós precisamos urgentemente 
dar uma satisfação à sociedade, terminando logo es-
ses processos, quer dizer, estamos dentro dos prazos. 
Quanto ao processo do Deputado Roberto Jefferson, 
o prazo é o dia 8, e foi pedida uma prorrogação. Os 
outros processos praticamente começaram agora. Eu 
estou preocupado, já conversei com o Relator da CPI 
do Mensalão, com o Presidente e, da mesma forma, 
com o Presidente dos Correios, fazendo algumas su-
gestões. Agora está acontecendo uma coisa desagra-
dável. Alguns processos estão chegando aqui comple-
tamente vazios, sem nada, sem provas, sem indícios 
de provas. Então o ideal seria, quando houvesse uma 
representação, que viesse com essas provas, e o resto 
nós buscaríamos. Então eu faço um apelo aos Relato-
res: na hora em que apresentarem as testemunhas e 
que nós votaremos aqui, gostaria de seguir esse cri-
tério. Quem já foi ouvido aqui não há necessidade de 
voltar. Então, vamos fazer uma reunião administrativa 
amanhã, às 9h30min da manhã. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Não, o Palmieri foi internado hoje e me ligaram. A 
esposa dele ligou, pediu que pudesse adiar o depoi-
mento dele. Algum Deputado deseja fazer uso da pa-
lavra? (Pausa.) Agradeço a todos a presença...

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, eu me inscrevi no início da sessão e penso 

que a folha da inscrição não chegou às mãos de V.Exa. 
Então, queria que V.Exa. reconsiderasse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Lógico. 

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, não quero dizer que eu esteja irresignado com 
uma postura que vem sendo adotada aqui na Comis-
são. Na verdade, cheguei a esta Comissão uma vez 
já instalada e, por certo, perdi algumas sessões e 
certamente também deixei de tomar conhecimento de 
muitas decisões aqui prolatadas. Na verdade, Sr. Presi-
dente, tenho uma dúvida, persiste para mim ainda uma 
enorme dúvida acerca de uma atuação que estamos 
tendo com relação a processos que são instaurados 
aqui neste Conselho, sem que se tenha provas. Eu te-
nho uma dúvida enorme, Presidente, de interpretação 
do Código. Eu não posso imaginar que o Código de 
Ética, para uma infração menor, exija para instauração 
de um processo, referente a uma infração menor, exija 
provas e para a instauração de um processo para uma 
infração maior não exija provas. Eu fiz algumas consul-
ta verbais aos nossos assessores, mas confesso, Sr. 
Presidente, que não estou ainda absolutamente con-
vencido. Gostaria de submeter a V.Exa., submeter ao 
Plenário da Comissão uma consulta nesse sentido. O 
Código, eu acho que, no tocante à instauração de pro-
cesso referente à decisão que vá implicar a perda do 
mandato, é omisso. Ademais, nós temos também um 
ato da Mesa, de nº 17, que determina que quaisquer 
representações relacionadas com decoro parlamentar 
sejam remetidas à Corregedoria para análise e adoção 
de procedimento previsto. Então, eu queria sanar duas 
dúvidas: primeiro se esse ato da Mesa se aplica nos 
processos encaminhados diretamente à Comissão e 
segundo se se pode, de fato, instaurar processo na 
Comissão sem provas. A consultora me informou que 
pode, que a exigência de provas só se dá quando o 
requerimento é feito por cidadão. Aí se exige realmente 
verificar a existência dos fatos e as respectivas provas. 
Quando se dá por partido, não há essa exigência. Eu 
acho estranho isso. E temos até um caso prático que 
demonstra claramente que deve ter algum equívoco. O 
caso de ontem, por exemplo, em que um partido repre-
sentado pelo Sr. Valdemar, ele fez uma representação 
que foi considerada leviana. Então, Sr. Presidente, eu 
coloco essas questões, deixando claro que não vai de 
minha parte uma irresignação com relação a qualquer 
orientação que essa Comissão vá tomar, mas vai de 
minha parte uma incerteza muito grande de que esse 
procedimento seja correto. Parece-me que o correto 
seria que todo processo, para ser instaurado aqui, deve-
ria estar fundamentado em provas. Parece-me também 
que, a persistir esse tipo de conduta do Conselho de 
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Ética, desnecessário se torna a existência de Corre-
gedoria, a existência de Comissões Parlamentares de 
Inquérito, que existem para fazer essas investigações. 
Se nós podemos fazer tudo, então não há por que a 
existência dessas instâncias. Fica essa consulta no 
sentido de que tenhamos mais uma orientação sobre 
como agir a partir de então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vou encaminhar novamente essa consulta de V.Exa., 
mas nós já estamos debatendo esse assunto há algum 
tempo, porque quando um partido político representa 
diretamente ao Conselho de Ética, nós vamos ter que 
encaminhar, e é o que estamos fazendo, Inclusive fo-
ram arquivados quatro ontem, e hoje foi sugerido o 
encaminhamento à Mesa, em suma. E quando é de 
um Deputado contra outro Deputado, ou de algum 
cidadão o caso vai para a Corregedoria. Realmen-
te, existe uma falha. Existe uma falha muito grande. 
Seria muito mais prático para nós, do Conselho, que 
vamos praticamente julgar, que chegasse o processo 
pronto, já com as provas concretas, e agora, espe-
cificamente no caso que V.Exa. está relatando, não 
existe prova nenhuma, V.Exa. que vai ter que buscar 
essas provas. Realmente, nós estamos numa situa-
ção desagradável.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Creio, 
Sr. Presidente, que esse Conselho deva formular 
uma consulta à Presidência da Casa nesse sentido, 
porque me parece que esse procedimento não é o 
adequado. E o fato de ser um partido, muitas vezes 
o partido é presidido por alguém que não tenha os 
objetivos maiores, no caso. E está claro o caso de 
Valdemar Costa Neto. É um caso que já está con-
figurado. S.Exa. usou de um artifício leviano, foi le-
viano. Assim nós decidimos. Nesse sentido, eu acho 
que este Conselho, esta Presidência deveria buscar 
numa instância maior da Casa uma definição melhor, 
pois parece-me persistir essa dúvida. O Código é um 
tanto quanto omisso. É aquela questão: se para uma 
infração menor se exige a prova, por que não para 
uma infração maior?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi bom V.Exa. levantar esse problema, nós vamos 
voltar a discutir, vamos procurar ver com a assessoria o 
que podemos fazer. Na realidade, já estamos discutin-
do isso há algum tempo. Até houve um pequeno atrito 
com o Presidente da Casa na terça-feira passada, por 
causa disso. Quer dizer, deveria mandar, não deveria 
mandar. Existem algumas normas, mas realmente 
existe falha também dentro do nosso Código.

Não havendo mais nada a discutir, está encer-
rada a reunião.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Oitava Reunião (Ordinária) 
realizada em 17 de agosto de 2005

Às quinze horas e dezenove minutos do dia de-
zessete de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plená-
rio 05 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado Ricardo Izar. Registraram 
presença os Senhores Deputados Ângela Guadagnin, 
Ann Pontes, Benedito de Lira, Edmar Moreira, Carlos 
Sampaio, Chico Alencar, Gustavo Fruet, Josias Quintal, 
Júlio Delgado, Nelson Trad, Ricardo Izar, Jairo Carneiro 
e Robson Tuma, membros titulares; Anselmo, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Fernando de Fabinho, Nelson 
Marquezelli, Neyde Aparecida e Pedro Canedo, mem-
bros suplentes. Compareceram, ainda, os Deputados 
Luiz Antonio Fleury e Dr. Francisco Gonçalves, não-
membros. Não registraram presença os Deputados 
Ciro Nogueira e Orlando Fantazzini. ATA – Por solici-
tação da Deputada Angela Guadagnin, foi dispensada 
a leitura da leitura da Ata, que, colocada em votação, 
foi aprovada. ORDEM DO DIA: I – Apresentação do 
Parecer Preliminar da Relatora Deputada Ann Pontes 
ao Processo nº 07/05 (Representação nº 36/05); e II 
– Assuntos internos. O Presidente passou a palavra à 
Deputada Ann Pontes para leitura do parecer ao pro-
cesso nº 07/05. A relatora concluiu pela improcedên-
cia da acusação de procedimento incompatível com 
o decoro parlamentar e propôs encaminhamento dos 
autos do processo à Mesa, recomendando a aplicação 
de censura escrita ao representado. Feita a leitura, o 
Presidente concedeu o prazo de defesa ao Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves, que não quis usar da palavra. 
Discutiram a matéria os Deputados Ângela Guadag-
nin, Jairo Carneiro, Benedito de Lira, Edmar Moreira, 
Pedro Canedo, Chico Alencar, Josias Quintal, Nelson 
Marquezelli e Júlio Delgado, os quais se declararam 
favoráveis ao parecer. O Deputado Luiz Antonio Fleu-
ry questionou a recomendação de censura escrita ao 
representado. Por fim, o Deputado Dr. Francisco Gon-
çalves afirmou que não teve a intenção de prejudicar a 
imagem de parlamentares e da Câmara dos Deputados. 
Após a discussão, iniciou-se a votação pelo processo 
nominal. Proclamado o resultado, o parecer foi apro-
vado por unanimidade. Votaram os Deputados Ângela 
Guadagnin, Chico Alencar, Ann Pontes, Josias Quintal, 
Nelson Trad, Jairo Carneiro, Gustavo Fruet, Benedito de 
Lira, Edmar Moreira, Júlio Delgado, Anselmo, Fernando 
de Fabinho, Antonio Carlos Mendes Thame e Pedro 
Canedo. Em seguida, o Presidente discorreu sobre 
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a entrega de representações não consubstanciadas 
em provas, que protelam a tramitação do processo, e 
informou também que, como forma de acelerar o an-
damento dos trabalhos, não haveria necessidade de 
retomar depoimentos já realizados. O Deputado Josias 
Quintal sugeriu formular consulta à Mesa a respeito 
do recebimento de representações sem a devida fun-
damentação. Antes de encerrar os trabalhos, o Presi-
dente convocou reunião administrativa para amanhã, 
dezoito de agosto, às nove horas e trinta minutos. 
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e 
onze minutos. Os trabalhos foram gravados, e as notas 
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas, 
juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos 
Deputados. 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: Reunião Ordinária
N°: 1.173/2005
Data: 17/8/2005
Início: 15h17min
Término: 17h12min
Duração: 1h55min
Tempo de Gravação: 1h57min
Páginas: 35
Quartos: 23
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Sumário: Leitura e votação do parecer.

OBSERVAÇÕES
Há expressões inaudíveis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, está aberta a reunião. 
Solicito à Secretária que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Como a ata foi distribuída e tivemos a oportunidade 
de lê-la, peço sua dispensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os que forem favoráveis à solicitação da Deputada 
Angela Guadagnin permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada.
Ordem do Dia. Representação nº 36, Processo 

nº 07, apresentação do parecer da Relatora, Deputada 
Ann Pontes. Na apreciação do parecer da Relatora, 
serão observados os procedimentos estabelecidos no 
art. 18 do Regulamento.

Tem a palavra a nobre Deputada Ann Pontes para 
a leitura do relatório.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A peça de 
representação sob exame argúi contra o Representado 
a prática de atos que “implicaram em quebra de deco-
ro parlamentar e faltar com os mais básicos deveres 
do seu cargo”, trazendo por fundamento a assertiva 
daquele Parlamentar “de que durante sessão plenária 
ocorrida nesta Câmara dos Deputados teria presencia-
do pessoa portando ‘uma maleta, do tipo 007, cheia de 
notas de R$100, divididas em ‘vários blocos’, circular 
dentro da Câmara”.

Traz à baila reportagem da Folha de S.Paulo (edi-
ção de 25 de junho de 2005), que retrata providências 
deste Conselho de Ética a respeito de episódio descrito 
em declarações feitas pelo representado, que envol-
veriam pessoa não identificada, a qual, embora não 
sendo Congressista, teria tido acesso ao plenário da 
Casa conduzindo maleta cheia de cédulas. Referida 
maleta teria sido aberta em presença de um grupo de 
Deputados, igualmente não nominados, durante ses-
são de debates. O relato do representado sugere, de 
acordo com a matéria publicada, uma conexão, fruto 
de conjectura, entre a movimentação da maleta dentro 
do plenário e o escândalo do chamado “mensalão”.

Aduz o autor da peça acusatória que ditas afir-
mações, “embora altamente graves, não restaram 
provadas e lançaram suspeitas contra todos os Srs. 
Deputados Federais”. Tipificando a conduta por vio-
ladora dos deveres éticos, sustenta que a imunidade 
material de Deputado não lhe confere o direito de en-
xovalhar, sem provas, a honra e a imagem alheia, e 
considera a questão ainda mais grave porque, além de 
não identificar os participantes do suposto ato ilegal, 
o representado fez alardear pela imprensa fatos de-
sonrosos, de forma genérica e irresponsável, a todos 
os integrantes da Casa.

Ao termo de suas argüições, postula o Represen-
tante a penalidade máxima ao acusado, como incurso 
nos dispositivos que enumera, constantes do Regimento 
Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Convocado a defender-se, em que pese confir-
mar as declarações que prestou a órgão da imprensa 
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mineira, o Representado refuta a conotação suscitada 
pela peça de argüição, considerando-a retaliação.

Acrescenta que se lhe pretende rotular como in-
frator, embora não esteja implicado em qualquer dos 
graves atos e fatos denunciados à sociedade. Esclarece, 
mais, que o teor da entrevista representa uma evoca-
ção ou lembrança de fato presenciado no plenário da 
Câmara dos Deputados, no início do ano de 2004, que, 
em tese, poderia ter enfoque compatível com os fatos 
denunciados pelo Deputado Roberto Jefferson. 

Também, segundo o Representado, suas decla-
rações não têm o alcance pretendido pelo Represen-
tante, não tendo havido qualquer imputação de crime 
a quem quer que seja, ou notícia de crime, uma vez 
que o simples ato de portar mala com dinheiro não 
configuraria conduta delituosa. As circunstâncias da 
época, quando não pairava qualquer dúvida sobre a 
integridade moral dos Parlamentares, não lhe geraram 
qualquer suspeita, considerando normal sua conduta 
e comum a qualquer pessoa discreta.

Em outro comentário, observa que o porte de 
grande quantidade de dinheiro em espécie somente 
seria estranhável se envolvesse pessoas desprovidas 
de condições, como numa favela, o que poderia fazer 
supor a origem ilícita do dinheiro. Nas circunstâncias 
em que ocorrera, “não era razoável imaginar algo cri-
minoso”. Alega que não deu à sua conduta qualquer 
conotação criminosa de falsear a verdade para atingir 
a honra alheia e não infringiu deveres éticos, sendo 
certo que o elevado conceito moral de que gozavam os 
Congressistas à época (início de 2004) era suficiente 
a afastar qualquer cogitação de ter presenciado fluxo 
de dinheiro ilícito. 

Entende que a “falta de decoro parlamentar” so-
mente se tipifica se o Deputado associar fatos com 
ilicitudes, de forma desregrada e não comedida, dela-
tando e expondo os Congressistas a constrangimentos 
e processos sem fundamentação consistente.

Acentua que a reportagem deixa patente a de-
monstração de ânimo do representado em colaborar 
para a elucidação dos fatos que mancharam a Câma-
ra Federal, como testemunha, apregoando seu dever 
de falar a verdade do que viu, seja fato criminoso ou 
não, “sem atestado de crime e sem levantar suspeitas”, 
consoante sua expressão.

Repudia, pois, a assertiva de haver abusado de 
sua imunidade para atingir a honra e, de forma genérica, 
todos os integrantes da Casa, menos ainda de assim 
agir sem provas. Considera seu testemunho o meio de 
prova e, como tal, mais não se lhe pode exigir.

Alude, de forma enfática, ao fato de que não se 
tem notícia nem se comprovou que, nas dependências 
da Câmara, o representado tenha praticado ofensas 

físicas ou morais, sendo certo que o fato indigitado, ou 
seja, o teor de suas declarações à imprensa mineira, 
teria ocorrido fora das dependências da Casa.

Nega, na seqüência, qualquer propósito de afas-
tar o foco das investigações que pesam contra o PTB 
e o seu Presidente licenciado e tumultuar o trabalho 
investigativo da CPMI dos Correios.

Ao termo de suas alegações, rechaça a assertiva 
de que se estaria valendo de afirmações inverídicas, 
reportando-se a fatos de grande notoriedade sobre 
recentes apreensões de volumes de dinheiro sem 
comprovação de procedência.

Em conclusão, diz ser a representação totalmente 
insubsistente e reivindica a produção de provas.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Eu deveria, agora, dar a palavra ao representado, 
mas deixo para o final. Gostaria que a Deputada Ann 
Pontes fizesse a leitura do voto da Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Estamos passando ao voto da Relatora, que já fez 
o relatório sem ouvir o representado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não. O representado foi ouvido pela Subcomissão 
e por ela.

O representado está abrindo mão de falar agora. 
Posteriormente, darei a palavra a S.Exa. na hora que 
quiser. Agora vamos ao voto da Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A Repre-
sentação nº 36/2005 traz ao exame e consideração 
deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a acu-
sação de que o Representado estaria envolvido em 
“fatos graves”, que denotariam “induvidosa quebra do 
decoro parlamentar”. Tais fatos, como se pode obser-
var no relatório, resumiram-se às declarações por ele 
feitas à imprensa quando, estourado o escândalo do 
“mensalão”, afirmou ter presenciado, meses antes, 
encontro suspeito, no Plenário, entre Deputados e um 
indivíduo que portava maleta contendo dinheiro.Para o 
Representante, a conduta do Representado assumiria 
caráter criminoso por “falsear a verdade para atingir 
a honra alheia”, caracterizando abuso de prerrogativa 
parlamentar – a da imunidade material – punível com 
a perda do mandato, nos termos previstos no art. 4º, 
inciso I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além 
disso, ofenderia também o art. 5º, inciso III, do mesmo 
Código, que tipifica como ato atentatório ao decoro a 
prática de ofensas físicas ou morais nas dependências 
da Câmara e o desacato, por atos ou palavras, a outro 
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Parlamentar, à Mesa, a Comissão ou aos respectivos 
Presidentes. Finalmente, ao aduzir que o Represen-
tado “pode ter agido com o nítido intuito de afastar o 
foco da investigação que pesa contra o PTB e o seu 
Presidente, valendo-se, para tanto, de informações 
inverídicas, buscando, com isso, tumultuar o trabalho 
investigativo da chamada CPMI dos Correios”, a acu-
sação é de que a conduta do Representado incorreria 
na infração prevista no art. 4º, inciso IV, do Código de 
Ética, que descreve como incompatível com o decoro 
parlamentar o ato de “fraudar, por qualquer meio ou 
forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos 
para alterar o resultado de deliberação”. 

Em vista das três faces reveladas na acusação 
aqui examinada, consideraremos na análise cada uma 
a sua vez. 

Gostaria de dar ênfase aos nobres integrantes do 
Conselho, para que fique bem claro, que o Deputado 
foi enquadrado na representação oferecida no art. 4º, 
incisos I e IV, e no art. 5o, inciso III. Então, farei a análise 
dos enquadramentos respectivos na representação. 

Com todas as vênias de estilo, parece-nos um 
tanto desarrazoada a pretendida caracterização da 
conduta do Representado como tendo assumido co-
notação criminosa. Como bem salientado na defesa 
apresentada, não houve imputação de crime a quem 
quer que fosse nas indigitadas declarações feitas à im-
prensa pelo acusado, muito menos o alegado propósito 
de falsear a verdade para atingir a honra alheia.

Na verdade, não perece possível caluniar ou 
mesmo difamar alguém, nem atingir a honra alheia, 
se não se aponta o sujeito a quem é dirigida a ofensa. 
Honra se constitui em direito personalíssimo, pertinente 
à seara da dignidade pessoal, do sentimento de digni-
dade humana, inatingível, por isso mesmo, por ilações 
feitas de forma não-individualizada. Como já ensinava 
o mestre Pontes de Miranda, “a dignidade pessoal, o 
sentimento e a consciência de ser digno, mais a estima 
e a consideração moral dos outros, dão o conteúdo do 
que se chama honra”. 

Assim é que não se ofende a honra de alguém, 
criminosamente, senão quando se dirige a ofensa es-
pecificamente a pessoa, ou pessoas determinadas. No 
caso sob exame, não se pode deduzir que os integran-
tes da Casa tenham ficado “todos” sob suspeita e, em 
razão disso, atingidos em sua honra pelas declarações 
feitas pelo Representado. Elas não teriam esse condão, 
reconheçamos. Os fatos graves que podem ter posto a 
imagem da Casa e a honra de alguns Deputados sob 
suspeição já haviam sido denunciados publicamente 
antes do fato isolado relatado pelo Representado: a 
crise deflagrara-se com a acusação de recebimento 
de “mensalão” por parte de determinados Parlamen-

tares, acusação essa que acabou dando origem ao 
processo disciplinar instaurado contra o acusador e 
hoje em curso no âmbito deste Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

Quando à acusação de que o Representado, ao 
conceder a entrevista, pode ter agido com a intenção 
de tumultuar os trabalhos em curso na CPMI dos Cor-
reios, procurando afastar o foco das investigações do 
PTB e seu Presidente, parece-nos de todo desprovi-
da de consistência e fundamentação jurídica, base-
ando-se em mera suposição do Representante, que 
não traz nenhum elemento de prova para sustentar 
o alegado, não merecendo desta Relatoria, por isso 
mesmo, maior atenção.

Finalmente, no que respeita à pretendida ca-
racterização do fato narrado na inicial como conduta 
atentatória ao decoro parlamentar, enquadrável na 
previsão do art. 5o, inciso III, do Código de Ética e 
Decoro, parece-nos que, nesse ponto específico, a 
representação deva prosperar. 

Com efeito, apesar de ter demonstrado dispo-
sição em contribuir com os trabalhos do Conselho 
ao se prontificar a vir prestar testemunho no proces-
so que investiga a veracidade das denúncias feitas 
pelo Deputado Roberto Jefferson (como faz prova o 
memorando encaminhado ao órgão em 27 de junho 
último), o fato é que o Representado, ao relacionar 
os fatos que alega ter presenciado no início de 2004 
com o recente escândalo das malas de dinheiro, não 
demonstrou essa disposição de imediato, preferindo, 
antes, levar a notícia diretamente à imprensa, mesmo 
já sendo pública e notória a existência de processo em 
curso neste Conselho destinado à apuração de todas 
as irregularidades.A conduta, a nosso ver, configura 
desrespeito do Representado às prerrogativas e com-
petências do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar, órgão encarregado de zelar pela observância dos 
princípios éticos e de atuar no sentido da preservação 
da dignidade no exercício do mandato parlamentar, 
nos termos previstos no art. 6º do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar. 

Em face de todo o aqui exposto, e consideran-
do que os fatos descritos na presente Representação 
incorrem apenas no disposto no art. 5º, inciso III, do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, punível com a 
penalidade de censura escrita, concluo meu voto no 
sentido da improcedência da acusação de procedimen-
to incompatível com o decoro parlamentar, não sendo 
cabível a aplicação da pena de perda de mandato nos 
termos ali solicitados.

Outrossim, falecendo competência a este Con-
selho para aplicar, diretamente, a penalidade cabível 
à infração apurada, proponho o encaminhamento dos 
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autos do presente processo à Mesa, recomendando 
a aplicação de censura escrita ao Representado, nos 
termos previstos no art. 12 do Código de Ética e De-
coro Parlamentar. 

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Srs. Deputados, está em discussão o parecer e o voto 
da Relatora. Os membros do Conselho que desejarem 
fazer uso da palavra terão 10 minutos.

Tem a palavra a nobre Deputada Angela Gua-
dagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– A Relatora, Deputada Ann Pontes, foi muito clara, 
tanto no relatório da acusação quanto no estudo, na 
análise de cada um dos itens em que o representado 
estava sendo acusado. S.Exa. considera que não foi 
ferida a honra dos Deputados, de modo geral, porque 
já pesava sobre a Casa a suspeita de que qualquer 
um poderia ter recebido recursos do mensalão. O re-
presentado teria só dado uma declaração à imprensa 
de que teria visto esse dinheiro.

A Relatora observa que o Deputado se lembrou 
quando houve a publicação dos fatos, as denúncias 
feitas por Roberto Jefferson. Não se recordava dos 
Deputados ou da data, mas do episódio. Ficou muito 
claro que S.Exa. deveria se reportar inicialmente ao 
Conselho de Ética ou à Corregedoria antes de ir a pú-
blico dizer que tinha mesmo visto uma mala e nunca 
tinha visto tanto dinheiro, conforme sua defesa.

A Relatora foi muito clara ao eliminar alguns ar-
tigos sobre os quais não cabem penas e salientar o 
previsto no art. 6o, ou seja, não levar inicialmente ao 
Conselho de Ética ou à Corregedoria.

Resumindo, a Relatora foi precisa. Cabe sim-
plesmente uma advertência, pois não podem pairar 
dúvidas sobre nosso comportamento.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presi-
dente, aproveito a oportunidade para esclarecer aos 
integrantes desta Comissão que o memorando apre-
sentado pelo Deputado Francisco Filho foi anexado ao 
processo ora analisado pelo Relator Jairo Carneiro. En-
tão, o Relator se posicionará quanto à vinda ou não do 
Deputado para esclarecimento do fato específico. Ora 
analisamos a conduta do Deputado, se cometeu crime 
ou enxovalhou a Casa, como está na representação, 
e se teve ou não intenção de obstruir os trabalhos de 
investigação. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Benedito de Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, Sra. Relatora, Srs. Deputados, a Deputada 
Ann, em seu relatório, discorreu com muita precisão 
sobre os fatos. O Deputado Francisco Gonçalves diz 

ter visto uma mala de dinheiro, no plenário da Câmara, 
com um volume considerável de notas de 100 reais. 
Inclusive, à sua volta e à volta da mala existiam outros 
Deputados.

Precisamos ter muito cuidado com o que faze-
mos e dizemos. Analisando com muita frieza as de-
clarações do Sr. Deputado Francisco Gonçalves, não 
sei se, naquela oportunidade, o Deputado deveria ter 
feito sua denúncia imediatamente, já que estava no 
plenário da Casa. O melhor caminho teria sido subir 
à tribuna e dizer: “Sr. Presidente, mande a segurança 
prender aquele cidadão, que está aqui com uma mala 
de dinheiro, cuja procedência não se sabe”, indepen-
dentemente de ter sido ou não deflagrado o processo 
através das denúncias do Deputado Roberto Jefferson. 
É muito sério esse tipo de comportamento e de asser-
tiva de um Parlamentar no exercício do mandato.

O plenário da Câmara é o local onde estamos 
discutindo projetos, conversando, discursando, dialo-
gando, mantendo contatos para formação de acordos 
e votação de matérias. Lá não se podem expor jóias 
e mercadorias ou realizar compra, venda e troca. Isso 
não faz parte do dia-a-dia do plenário da Casa. 

A nobre Deputada foi muito feliz na sua narrati-
va. Parece-me que S.Exa. propõe uma ação, até certo 
ponto, no meu entendimento, muito coerente. Acredito 
que o Deputado não tenha feito isso com a intenção 
de desmoralizar o Poder, de assacar contra quem quer 
que seja, porque não citou nenhum Parlamentar ou 
alguém que estava ali para receber dinheiro ou coisa 
que o valha.

Devemos ter cuidado com relação a determinadas 
posturas e comportamentos no exercício do manda-
to. À época em que fui Deputado Estadual, vi alguns 
companheiros meus agirem como se fossem mais do 
que todos ou tudo. O exercício do Parlamento é uma 
delegação de poderes que recebemos de determina-
dos segmentos da sociedade para representá-los nas 
Casas Legislativas.

Congratulo-me com a nobre Relatora pelo seu 
relatório e voto.

Esperamos que esse fato sirva de rumo para ou-
tros Deputados com assento nesta Casa. Se tiverem 
conhecimento de algum fato estranho ao convívio na 
Casa com os companheiros, que o levem imediatamente 
ao conhecimento das autoridades constituídas da Casa: 
o Conselho de Ética, a Presidência e a Corregedoria.
O nobre Deputado não disse se era um Deputado que 
estava com a pasta, mostrando o dinheiro, ou se era 
um estranho. Se era um estranho, pior ainda, pois não 
pode ter acesso ao plenário da Câmara.

Sr. Presidente, estou de acordo com o relatório 
e voto da Deputada Ann Pontes.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Deputado Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Pre-

sidente, a indicação das lideranças partidárias desta 
Casa para participarmos deste Conselho nos dá a 
impressão de que devemos desempenhar na Câmara 
dos Deputados o papel de algoz ou a missão de jogar 
água benta nos que se sentam neste Conselho para 
nos ouvir e esperar o desate dos procedimentos.

Ontem, pela forma com que decidimos as quatro 
representações, verificamos como se busca a justiça 
para não ferir um companheiro, um Deputado, um irmão 
de idéias que convive conosco neste tempo.

Estive analisando algumas representações que 
ainda serão decididas segundo o contexto da ética 
parlamentar a que somos obrigados a obedecer. On-
tem houve a manifestação concreta do respeitado e 
emblemático Deputado Edmar, que se sentiu envergo-
nhado pela iniciativa de seu partido pedir publicamen-
te desculpas. Sr. Presidente, diria ao Deputado Fran-
cisco Gonçalves, aqui sentado, que em nada poderá 
modificar o sentimento deste Conselho. S.Exa. está 
submetido a um julgamento que não o infamará no 
nosso meio, qualquer que seja o resultado.Percebo a 
angústia do companheiro, do Deputado que, vivendo 
numa paróquia irredenta, como é o interior do Brasil, 
quando se trata de política partidária, acha que uma 
admoestação relacionada a um processo provocado 
por um ato que não nega poderá eliminá-lo da vida pú-
blica. Muito ao contrário. Na medida em que estamos 
fazendo aqui a abertura de uma ampla avenida para 
justificá-lo e honrá-lo como Deputado Federal, S.Exa. 
há de entender que devemos ter, em determinadas ou 
em quase todas as circunstâncias, o cuidado de travar 
a nossa vontade de falar, em momento errado, frases 
erradas. Não quero bancar o professor e muito menos 
o mestre-escola, mas essa decisão da Sub-Relatora 
tem uma função pedagógica.

Se formos à Consolidação das Leis do Trabalho, 
encontraremos um capítulo sobre a procedência das 
demissões justas, uma das quais é a incontinência 
verbal. Para o trabalhador que comete uma inconti-
nência verbal, falando coisas imaginárias ou que não 
se adaptam ao meio ou à autoridade de quem a ele 
está ligado, evidentemente, até a demissão é possível, 
conforme a gradação da ofensa.

Foi muito oportuno o modo como a Sub-Rela-
tora conseguiu desqualificar algumas das situações 
solicitadas pela representação e, sobretudo, foi feliz a 
forma de tipificar a manifestação do ilustre Deputado, 
que determinou sua presença aqui, de forma desagra-
dável para nós, nesta tarde.

Sustento, de forma consciente, que o voto da 
Sub-Relatora tem base, sobretudo, na nossa função 
precípua de fazer justiça.

É a minha manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sra. Relatora, nobre Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves, mineiro, conterrâneo, o Conselho de Ética 
é chamado a trabalhar de forma extremada nas mais 
diversas situações: uma delas ocorreu ontem, quando 
foi Relator o Deputado Nelson Trad; hoje, no caso do 
companheiro e amigo Dr. Francisco Gonçalves.

Gostaria de analisar as máximas do amplo direito 
de defesa e da presunção da inocência: todo cidadão é 
inocente até que se prove o contrário. Isso vale para o 
cidadão comum, não para o Parlamentar. Muitas vezes, 
quando eleitos, somos, não só pela sociedade, pela 
opinião pública e por outros setores, considerados pri-
vilegiados, com vantagens, benesses, por exemplo, de 
foro, que o cidadão comum não tem.A presunção da 
inocência, no caso do Parlamentar, inverte-se e passa 
a valer a máxima da mulher de César. Honestidade não 
deve ser qualidade ou virtude, mas uma obrigação de 
todo cidadão. O Parlamentar deve ser e parecer ho-
nesto nas suas atitudes como cidadão comum, sob a 
presunção da inocência, e nesta Casa, submetido que 
é ao Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Dito isso, talvez sejamos neste Conselho conside-
rados algozes, porque fomos os escolhidos, mas, para 
minha honra, somos profundamente justos. Faremos 
justiça, como ontem fez o Relator ao absolver e pedir 
o arquivamento dos quatro processos. Faremos justiça 
através do relatório da nobre Deputada Ann Pontes.

Conheço o Deputado Dr. Francisco Gonçalves, 
de Minas Gerais, antes de ser Parlamentar: um médico 
de enorme respeitabilidade em Divinópolis. Deputado 
Dr. Francisco, V.Exa. pode não se lembrar dos Depu-
tados porque não os conhecia. Não sei se V.Exa. co-
nhece hoje os 513 Deputados da Casa. Estou aqui há 
5 anos e não conheço os 513 Parlamentares desta 
Casa. Talvez por isso o Deputado Dr. Francisco não 
tenha tomado conhecimento dos Parlamentares que 
estavam nesse fato narrado.

À luz da legalidade, a Deputada Ann Pontes não 
reconhece nenhuma das tipificações que podem ser 
imputadas por este Conselho de Ética. Daí, quero pa-
rabenizá-la. V.Exa. encaminha à Mesa uma das tipifi-
cações do Código de Ética que não é inerente a este 
Conselho, mas à Mesa.

A conduta do nobre Deputado Dr. Francisco Gon-
çalves – sei da sua inocência – não se tipifica em ne-
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nhum dos incisos do Código de Ética. A nobre Depu-
tada Ann Pontes encaminha uma tipificação que só 
pode ser atribuída à Mesa da Casa, que tem muita 
responsabilidade e seriedade.

O Deputado Dr. Francisco Gonçalves é inocente. 
Não conhecia, talvez não tivesse nenhum conhecimen-
to do nosso Regimento Interno nem da responsabili-
dade de, no exercício do mandato, merecer alguma 
advertência por não ter, no momento, ido à Mesa ou 
representado ao Conselho. Não sei se S.Exa. conhe-
cia profundamente o Regimento Interno da Casa ou 
o Código de Ética e Decoro Parlamentar, aos quais 
todos estamos submetidos.

Pela presunção do desconhecimento, não da ino-
cência, mas da responsabilidade – a presunção para 
nós, Parlamentares, deve ser invertida –,  a nobre Re-
latora foi profundamente concisa e correta: “Ao Depu-
tado Dr. Francisco Gonçalves não se imputa nenhuma 
das tipificações do nosso Conselho”. A nobre Relatora 
ainda sugere à Mesa sua singela responsabilidade, a 
de julgamento do órgão competente.

V.Exa., nobre Deputado, não deve nada ao Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar. A nobre Deputada 
Ann Pontes encaminha à Mesa a recomendação de 
aplicação da censura.Voto com a Relatora, reconhe-
cendo que o Deputado Francisco Gonçalves, no que 
concerne às especificações do Código de Ética e Dis-
ciplina Parlamentar, está absolutamente inocente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Josias Quintal.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, creio 
que a matéria já está exaurida. O relatório e voto da 
Relatora já foram apresentados. Quando nos manifesta-
mos, assumimos também um comprometimento maior 
com o voto adotado. Poderia eu me manifestar apenas 
com o voto “sim” ou “não”, mas quero deixar registrado 
o meu comprometimento com essa posição. 

Cumprimento a Relatora pelo parecer e pela ma-
neira sensata, coerente e sábia com que tratou desse 
caso. O legislador, ao instituir o Código de Ética, estabe-
leceu uma graduação nas penalidades. Ao adotar essa 
posição, V.Exa. não reconhece a inocência absoluta 
do Deputado, que cometeu uma falha, pois não é um 
homem perfeito. Aliás, a Bíblia diz que aquele homem 
que não tropeça na palavra é perfeito. É muito difícil 
encontrar alguém perfeito. Tiago ensina muito bem 
isso. Portanto, creio que S.Exa. tropeçou na palavra 
naquele momento, pelo que está sendo penalizado. 
A Relatora foi feliz na graduação da pena, atendendo 
ao que estabelece o Código. Portanto, seu relatório e 
voto merecem nossa aprovação.

Os oradores que me antecederam foram escla-
recedores e sábios em suas posições. Deixo este re-
gistro antes mesmo que o nosso mestre Fleury ilustre 
de forma mais brilhante esse fato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY – 
Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de mais nada, quero dizer do orgulho que tenho 
deste Conselho, que, num momento difícil como este 
que a Casa atravessa, se tem pautado pela correção 
e dedicação, fazendo jus ao seu nome, constituído que 
é por homens e mulheres éticas, acima de tudo. 

Não pretendia falar, Sr. Presidente. Vim apenas 
e tão-somente acompanhar o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves. Meu sentimento de homem dedicado ao 
Direito me faz trazer à consideração deste Conselho 
alguns pontos que me parecem fundamentais. 

Quero elogiar a primeira parte do relatório da 
Deputada Ann Pontes, quando afasta a prática de al-
gumas condutas que poderiam levar a uma punição 
maior do Deputado Dr. Francisco Gonçalves. Esta Co-
missão tem atribuições para reconhecer, inclusive, sua 
total inocência. Mais do que isso: o absoluto descom-
passo entre o Código de Ética e a conduta do repre-
sentado. Felizmente, meu caro amigo e grande jurista, 
Deputado Nelson Trad, não estamos sujeitos à perda 
do emprego por incontinência verbal. Provavelmente, 
poucos Parlamentares sobrariam se houvesse essa 
punição contida na CLT.

Em segundo lugar, o Deputado Francisco Gonçal-
ves, se praticou, foi apenas e tão-somente um excesso 
de palavras. S.Exa. falou à imprensa, antes de mandar 
um ofício, com apenas 2 dias de diferença entre um ato 
e outro. Não foi uma semana ou um mês, mas 2 dias. 
Quantos Parlamentares falam antes com a imprensa 
para depois tomarem providências? Houve qualquer 
desídia dele? S.Exa. deixou de cumprir sua missão 
parlamentar ao encaminhar, 2 dias depois, apenas 
e tão-somente, um ofício se colocando à disposição 
desta Comissão? Será que nenhum de nós deu uma 
declaração à imprensa antes de tomar uma providên-
cia na vida? É por isso que S.Exa. está sendo punido? 
Não! Parece-me que não é o caso.

Vejamos o art. 5º, inciso III do Código. Disseram 
aqui que foi bem tipificado. O que é tipificar? É amoldar 
o fato concreto na letra da lei. Discordo veementemen-
te da tipificação. Diz o art. 5º: “Atentam (...) contra o 
decoro parlamentar as seguintes condutas...” 

A primeira delas é praticar ofensas físicas, o que 
não foi feito; depois, ofensas morais nas dependên-
cias da Câmara, o que também não houve. Para haver 
ofensa precisa haver a intenção de ofender, o animus 
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injuriandi vel diffamandi, previsto no Código Penal Bra-
sileiro. Onde está a vontade de praticar uma ofensa? 
Não existe ofensa culposa. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem. Desculpe-me interrompê-lo, 
Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a sua permissão, Deputado. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, estou confuso, porque a Relatora leu o rela-
tório e o voto. Regimentalmente, os membros deste 
Conselho discutiram acerca do voto e do relatório. Ato 
contínuo, V.Exa. colocaria em votação. Entendo que o 
nobre Deputado Luiz Antonio Fleury está indo de en-
contro ao relatório, como se fora a defesa. S.Exa. está 
se insurgindo contra o relatório.

Quero saber qual seria o andamento normal dos 
trabalhos. Será seqüenciado através da defesa ou 
colocado em discussão o Regimento? Será coloca-
do em discussão o relatório e logo após em votação? 
O senhor dará a palavra ao representado ou ao seu 
advogado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, estamos discutindo o relatório. 
Ainda há 3 Deputados inscritos para falar. Posterior-
mente, falará novamente a Relatora e colocaremos 
a matéria em votação. Já foi oferecida a palavra ao 
representado. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, apenas justifico e peço desculpas ao Depu-
tado Luiz Antonio Fleury. Eu já tinha um juízo acerca 
do meu voto. Tendo em vista a eminência e competên-
cia do Deputado Luiz Antonio Fleury, S.Exa. está me 
deixando em dúvida. Esse é o motivo da minha inter-
venção. O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– A idéia é essa, Deputado. Eu dizia, portanto, que 
não houve prática de ofensa física ou moral nem de-
sacato, que é crime previsto no Código Penal. Quem 
foi desacatado, Sr. Presidente? Onde está o desaca-
to? Quem é o sujeito passivo do desacato? Não pode 
haver desacato sem que haja autoridade desacatada. 
Não houve desacato!

Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Srs. e 
Sras. Deputadas que o art. 53 da Constituição diz que 
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e pe-
nalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 
votos. Temos a obrigação de zelar pela chamada imu-
nidade material, imunidade absoluta. 

A Relatora reconhece que não houve excesso. 
Será que puniremos um Deputado, por menor que 
seja a pena, simplesmente em razão de uma entre-
vista, em que houve excesso de palavras ou inconti-
nência verbal? Se não há intenção de ofender quem 

quer que seja, se não há sujeito passivo de nenhuma 
das infrações previstas no art. 5º, inciso III, como fazer 
isso? Abriremos um precedente extremamente sério. 
Amanhã, qualquer um de nós poderá ser punido por 
incontinência verbal, que está prevista na CLT e não 
no Código de Ética, a que respondemos.

Não me parece também o caso de se aplicar uma 
censura, que, aliás, não é da competência desta Co-
missão. O que significa estar sujeito à censura para o 
Parlamentar na sua base, para os seus eleitores, que 
tomarão conhecimento de que foi censurado ou de que 
o Conselho de Ética lhe propôs uma censura por um 
erro? Na minha opinião, houve erro. Sendo assim, não 
houve intenção de ofender ou desacatar. Portanto, não 
há desacatado nem ofendido. Peço a este Conselho 
que reconsidere e absolva sumariamente o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, nobres colegas, gostaria de propor que seg-
mentássemos a votação. Julgaremos a procedência 
ou improcedência da representação. É isso que cabe 
como matéria de competência estrita. Deliberaremos 
sobre isso, acolhendo o parecer da nobre Relatora 
nessa parte. Poderíamos, a critério da Mesa e dos 
nobres colegas, apreciar a recomendação “sim” ou 
“não”. Temos de decidir pela procedência ou não da 
absolvição.

Indago da Mesa se, decidindo pela improcedên-
cia, a matéria deverá ir a plenário, via Mesa. É uma 
dúvida que alimento. São os pontos que gostaria de 
levantar.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Nobre 
Relator, Deputado Jairo Carneiro, gostaria que V.Exa. 
repetisse as explicações, porque não consegui enten-
der.O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Atenden-
do ao pedido do Deputado Pedro Canedo, temos de 
deliberar a proposta da Relatora no seu mérito, pela 
procedência ou improcedência. A decisão de mérito é 
essa. Em segundo lugar, poderemos apreciar “sim” ou 
“não” à recomendação. Lá terá direito também à sua 
defesa. Aqui já se antecipa, de certo modo, a defesa 
do Deputado Fleury, que deve exercitá-la perante a 
Mesa.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Deputado 
Jairo Carneiro, para minha honra, isso coincide com o 
que eu disse anteriormente. O nosso pensamento foi 
considerado pela nobre Deputada improcedente com 
relação às ordens do Conselho. S.Exa. recomenda 
que não somos a instância responsável de aplicação 
da censura escrita ou não. Essa é uma prerrogativa 
da Mesa.

Respeito o posicionamento da Deputada Ann Pon-
tes. Conforme reafirmado pelos nobres Deputados Jairo 
Carneiro e Trad, no Código de Ética e Disciplina, que 
compete a este Conselho, não houve tipificação. S.Exa. 
foi absolvido e o pedido, julgado improcedente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra o Deputado Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Sr. Presidente, se foi julgado improcedente, não há 
como votar a segunda recomendação, porque a im-
procedência significa que foi absolvido.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – A 
Relatora pode dividir uma coisa e outra?

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Como se julga improcedente e se faz uma recomen-
dação? Pode-se remeter sem recomendação, para que 
seja apreciado pela Mesa, mas sem recomendação 
nesse ou naquele sentido. Remanescendo algo, que 
é da competência da Mesa e não desta Comissão, aí 
se poderia mandar.

Deputado, quando se julga improcedente uma 
acusação, ela cai totalmente. Não existe improcedên-
cia parcial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sejamos 
sábios. Está muito fácil desatar o nó que o ilustre e in-
teligente colega, Deputado Fleury, está tentando dar 
no Sub-Relator.

Há um parágrafo que temos de seguir, conforme 
orientação do nosso eminente Relator, Deputado Jai-
ro Carneiro. Falecendo competência a este Conselho 
para aplicar diretamente a penalidade cabível à infra-
ção apurada, proponho o encaminhamento dos autos 
do presente processo à Mesa, recomendando a Sub-
Relatora ao Presidente, que é instância final, a aplica-
ção da censura escrita ao representado, nos termos 
previstos. Se S.Exa. considerar que o entendimento 
da Relatora, com a nossa solidariedade, é correto, 
será aplicada. Se não, é da competência dele dizer: 
“Não aplico”. O ilustre colega teria de bater na porta do 
Presidente Severino para restaurar sua tranqüilidade, 
o que não precisaria. Em respeito à sua presença no 

nosso convívio, posso dizer que não nos incomoda-
rá em nada. Sua presença não deslustrará a Câmara 
dos Deputados. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Tem a palavra o Deputado Benedito de Lira.O SR. 
DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 
apenas gostaria de fazer uma observação. Não se 
pode criar moda aqui no Conselho. O relatório é o 
histórico do processo. Queremos aprovar ou não o 
voto da Relatora. Pelo que pude entender da suges-
tão do nobre Relator Jairo Carneiro, nós teremos que 
fazer duas votações. Primeiro, votar se houve ou não 
procedência com relação à representação. Isso já foi 
dito no relatório e no voto da Sub-Relatora. S.Exa. já 
disse que ele não incorreu em crimes com relação a 
penalidades “a”, “b” ou “c”. Já disse isso, e também 
estabeleceu que não considera a representação ca-
paz de gerar qualquer tipo de maior culpabilidade ou 
nenhuma culpabilidade do Deputado. Apenas reco-
menda, no seu relatório e voto, que seja encaminha-
da à Mesa para aplicar a censura. A Mesa entenderá 
se aplica ou não. Ela não diz aqui: “Fica determinado, 
através do meu voto, que seja censurado o Deputado 
‘a’ ou ‘b’”. Não; ela recomenda à Mesa, que, fazendo 
uma análise do seu voto e do seu relatório, aplique ou 
não a censura ao Deputado. É isso que S.Exa. está 
fazendo ver. Então, concluindo, Sr. Deputado, essa é 
a observação que devo fazer para que amanhã, num 
caso mais complicado, a gente não fique tangenciando 
com relação às decisões aqui adotadas. O Conselho 
aprova ou não o voto da Relatora. 

Este é o meu entendimento; ou aprova ou rejeita. 
Essa é a maneira de se conduzir aqui. A Relatora apre-
sentou o voto, o Conselho se manifestará, vai aprovar 
ou rejeitar, e não fazer votações isoladas. O relatório 
merece uma observação, e o voto da Deputada Re-
latora merece outra, porque um é a continuidade do 
outro. O voto é a continuidade do relatório, é a decisão 
do Relator para ser objeto de apreciação por parte do 
Conselho. Era essa a observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Da mes-
ma forma que é honroso ter o apoiamento do Relator, 
nosso amigo Deputado Jairo Carneiro, é difícil contes-
tar as afirmações absolutamente conhecidas do nobre 
Deputado Fleury.

Mas temos procedimentos no Código e no Con-
selho de Ética. A Deputada Ann Pontes, no relatório 
e no voto que proferiu, que é um processo nosso, 
considerou improcedentes as tipificações que seriam 
atribuídas a este Conselho. E a tipificação no art. 10, 
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inciso l do Código é a censura, que compete à Mesa. 
A Relatora, no seu voto, recomenda que o processo 
seja remetido à análise da Mesa. 

Então, acho que tem que ser uma votação só, 
Deputado Jairo, para votar o relatório da nobre Depu-
tada Ann Pontes, e não 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Um momentinho.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Talvez uma contribuição que resolva, Sr. Presidente, 
só no parágrafo final – parece-me que estamos cho-
vendo no molhado: “...falecendo competência a este 
Conselho para aplicar, diretamente, a penalidade ca-
bível à infração apurada, proponho o encaminhamento 
dos autos do presente processo à Mesa...” Na minha 
opinião, é o mesmo caso de um juiz que desclassifica 
uma infração e manda a outro juízo para apreciá-lo. 
Ele não pode recomendar a punição a quem vai julgar, 
inclusive, sob pena de a sua recomendação não ser 
seguida. Não pode. E fica até ruim para o Conselho de 
Ética ter uma recomendação não acatada pela Mesa. 
Coloca em conflito 2 forças, vamos dizer assim, 2 enti-
dades da maior relevância. Então, essa recomendação 
não me parece correta. O resto que se vai encaminhar 
à Mesa, tudo bem. Mas não com recomendação para 
aplicar censura. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, gostaria de dar a minha opinião, se 
me permitirem.

Diz nosso Código de Ética:

“Art. 10. São as seguintes as penalidades 
aplicáveis por conduta atentatória ou incom-
patível com o decoro parlamentar:

I – censura, verbal ou escrita;” 

A nobre Deputada sugeriu a censura escrita. No 
art. 12, “A censura escrita será aplicada pela Mesa, 
por provocação do ofendido” ou do próprio Conselho. 
Então, não há dúvida sobre isso. Vou colocar em vo-
tação o voto da Relatora. Apenas isso.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem ou V.Exa. está inscrito? Pois não. Com 
a palavra o Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI – O 
voto da Relatora está perfeito. É ao voto dela que temos 
de votar “sim” ou “não”. O encaminhamento está feito 
à Mesa da Casa. Lá cabe defesa. Se ela recomendou, 
certo ou errado, o voto dela é que temos de analisar. 
“Sim” ou “não”, mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar com a palavra. Posterior-
mente, Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, dizem que governar é descomplicar. Tento di-
zer isso para o meu Governo. Para nós também vale: 
governar é descomplicar. Vamos apreciar o relatório. 
É claro que a proposta para dirimir o problema a par-
tir da ponderação do Deputado Fleury, sempre muito 
rica e com respaldo jurídico insofismável, foi para ten-
tar descomplicar uma situação que originalmente não 
era complicada. 

Acho que podemos chegar de novo às primícias. 
Vota-se o relatório. Ele tem essa recomendação. Se 
aprovado, vai para a Mesa. E, Deputado Dr. Francis-
co, meu xará, já terá uma defesa fantástica até do seu 
colega, Deputado Fleury. Lá. 

Deputado Fleury, não venha nos oprimir com o 
seu notável saber jurídico aqui.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Deputado Chico Alencar, V.Exa. é que me oprime 
com a clareza da sua exposição.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Obri-
gado. 

Então, Sr. Presidente, agora só quero emitir opi-
nião sobre o relatório, muito sucinta, muito breve. Vive-
mos, na verdade, desde ontem, 2 problemas. Primeiro, 
a avassaladora ânsia de representação do ex-Depu-
tado Valdemar Costa Neto, no plano da mera disputa 
política: já que o ex-Presidente do PTB o acusava for-
temente, ele resolveu responder, mandando essa mi-
ríade de representações sem sustentação para o que 
se pretende. Então, estamos, na verdade, limpando 
a pauta para trabalhar nos processos alentados que 
estão chegando. Isso não vai faltar. 

Por outro lado, vi que ontem tínhamos uma pre-
ocupação muito grande com a imprensa. Esse poder 
é o mais controlado socialmente, é o que tem mais vi-
sibilidade pública, felizmente. E muita gente, é claro, 
o Deputado representado injustamente, o nosso cole-
ga Dr. Francisco e os outros de ontem ficam expostos 
mesmo, mas é da vida. Estamos sujeitos a um colega 
nos colocar nessa situação, e o papel da imprensa é 
divulgar mesmo: “Há uma representação contra o Chi-
co Alencar por isso e por aquilo”. Durante uma, duas 
semanas, vou viver o inferno astral, inclusive da incom-
preensão do senso comum. Mas digo que o papel da 
imprensa não está sendo esse de pelourinho, não. Ela 
cobra justamente. E, vejam, a nossa decisão de ontem, 
até onde sei, nos poucos jornais que li, não foi divul-
gada como pizza em lugar nenhum, assim como esta 
não será. Vamos também valorizar o papel dos profis-
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sionais de imprensa e o seu juízo de não embarcar em 
demagogias ou vinditas de alguns colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, Sra. Sub-
Relatora, em primeiro lugar, gostaria de me desculpar, 
porque hoje fui designado para ir com o Ministro das 
Cidades à cidade de Goiânia, Estado de Goiás, onde 
estamos com um problema seriíssimo. 

Tivemos, em fevereiro, a morte de 3 pessoas por 
causa de uma invasão. O Ministro das Cidades, por 
determinação do Presidente Lula, esteve em Goiânia 
para levar 18 milhões de reais para resolver o proble-
ma dessas famílias, que estão vivendo em petição de 
miséria. Fui designado para estar lá. Então, não pude 
analisar a elaboração desse magnífico, excelente re-
latório da Sub-Relatora, Deputada Ann Pontes. Gos-
taria, antes de mais nada, de dizer o seguinte: existem 
coisas que, às vezes, não vêm à tona, e que o próprio 
representado não tem coragem de dizer. Foi dito aqui, 
e quero reiterar algo que no relatório está muito bem 
escrito e explícito: acho que o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves não cometeu nenhuma falta, que o decoro 
parlamentar não foi ferido por ele. Ninguém pode im-
pedir que a palavra seja dita. Ele não pode ser punido 
por dizer que viu os ladrões entrarem no banco para 
roubar e depois não lembrar da cara dos ladrões. Se 
ele visse um cidadão comum que tivesse cometido 
crime, isso não seria crime, de forma alguma.

Além disso, as declarações do Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves foram reverberadas pelo que de 
pior pode existir na política: a inveja e o despeito dos 
adversários na paróquia, onde fomos eleitos e a qual 
representamos. O Deputado Dr. Francisco Gonçalves 
declarou ter visto o que viu, e tenho certeza de que 
viu, porque S.Exa. goza de um conceito fora do comum 
na cidade de Divinópolis, onde é médico humanitário, 
há muitos anos fazendo caridade. Conseqüentemen-
te, quando ele disse a verdade, ela foi utilizada pelos 
adversários para reverberar, na imprensa nacional, a 
impressão de que o Deputado queria aparecer na mí-
dia às custas da Câmara dos Deputados.

Às vezes, até se tenta desculpá-lo por ser de 
primeiro mandato, por não ter o assento esquentado 
na Câmara dos Deputados e ter cometido essa, diria, 
falta leve, superleve. Mas, felizmente, a justiça foi feita 
e ele está absolvido de qualquer crime, de qualquer 
ação que possa ferir o decoro parlamentar. Absolveu-o 
a Deputada Ann Pontes, da mesma forma que absol-
vemos ontem 4 Parlamentares. O relatório de S.Exa., 
na minha opinião, é extremamente justo. Competirá, 
evidentemente, ao Deputado Dr. Francisco Gonçalves, 

na Mesa, noutro foro, apresentar sua defesa. E quero 
crer que, dando conhecimento do que realmente acon-
teceu, ele possa ter a absolvição total que merece, 
porque não cometeu nenhum crime.

De modo que, parabenizando a Deputada Ann 
Pontes, eu precisava dizer isso. Conheço o Deputado 
Dr. Francisco Gonçalves, sei de que forma ele agiu e, 
pela amizade que lhe tenho, pesquisei, na cidade de 
Divinópolis, as razões pelas quais reverberaram as 
declarações que fez.

Portanto, voto com a Relatora, evidentemente, 
também concordando com o nobre, querido e zeloso 
Relator em separar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Relatora, Deputada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigada, 
Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, quero colocar 
de forma bastante objetiva o entendimento desta Re-
latora: o Deputado Francisco Filho foi enquadrado pela 
representação em 2 artigos do Código de Ética e, no 
momento da leitura do voto, especifiquei cada uma das 
circunstâncias. Pela representação, o Deputado não só 
teria cometido atos incompatíveis com o decoro parla-
mentar, como também atos atentatórios ao decoro. É 
como se ele tivesse cometido 2 infrações.

Desqualifiquei a acusação, no sentido de que não 
me convenci de que houve abuso das prerrogativas, não 
houve dolo nem intenção do Deputado de enxovalhar 
a Casa e muito menos de ferir a honra de quem quer 
que seja, porque S.Exa. não nominou ninguém. Para 
que houvesse isso, teria de ter havido a nominação. E 
também desconsiderei que houve a tentativa de frau-
de, por qualquer meio ou forma, do regular andamento 
dos trabalhos legislativos. Também não houve conven-
cimento de que o Deputado, com a declaração dada 
à imprensa, quisesse tumultuar os trabalhos da CPMI 
dos Correios.Passemos, então, aos atos atentatórios 
ao decoro parlamentar:

“Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro 
parlamentar as seguintes condutas, puníveis 
na forma deste Código:

 ..............................................................  
III – praticar ofensas físicas ou morais 

nas dependências da Casa...” – concordo com 
V.Exa. que aí não caberia o enquadramento 
– “... ou desacatar, por atos ou palavras, ou-
tro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os 
respectivos Presidentes;”

No entendimento desta Relatora, houve enqua-
dramento, sim, porque o Deputado desrespeitou, des-
considerou e, pelos termos do Código, desacatou 
esta Comissão. O Conselho não é uma Comissão? E 
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o art. 3º, inciso III, fala dos deveres fundamentais do 
Parlamentar: 

“Art. 3º  ..................................................
III – zelar pelo prestígio, aprimoramento 

e valorização das instituições democráticas e 
representativas e pelas prerrogativas do Po-
der Legislativo;” 

Se era público e notório que este Conselho ins-
taurou processo para investigar a representação feita 
contra o Deputado Roberto Jefferson, que alegou existir 
o mensalão na Casa, se era público e notório a exis-
tência e a instalação desse processo no Conselho, o 
Deputado vai prestar declarações à imprensa, e não a 
este Conselho. Nesse sentido, o meu entendimento é 
de que houve esse desacato, nos termos do Código. E 
tenho de me ater a ele, Deputado. Não posso fugir dele. 
Se o termo do Código de Ética estiver errado, mesmo 
assim preciso me apegar a ele. Esse é o instrumento 
legal que tenho para trabalhar. Se a expressão é “de-
sacatar”, então, S.Exa. desacatou, desconsiderou, 
desrespeitou este Conselho e, a posteriori, apresen-
tou notificação se colocando à disposição. A idéia é de 
prevalência dos trabalhos deste Conselho. 

Se dou provimento parcial à representação, des-
caracterizo os atos incompatíveis com o decoro par-
lamentar, mas aceito, em parte, que houve ato aten-
tatório, sim. Segundo o art. 12 – não sou eu que digo, 
mas o próprio Código –,  a censura não cabe a este 
Conselho, não temos competência para censurá-lo. 
A Mesa, após a análise de mérito, decidira se de fato 
este Conselho foi ofendido e, nesse caso, fará a cen-
sura escrita. 

Meu instrumento legal de fundamentação foi 
esse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Fernando de Fabinho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Sub-Relatora, Depu-
tada Ann Pontes, demais colegas Deputados, quero 
aqui testemunhar a convivência e o relacionamento 
do Deputado Dr. Francisco Gonçalves não somente 
com a minha pessoa, mas com todos os membros 
desta Casa.

Por essa convivência de 2 anos e meio, como 
Deputado de primeiro mandato, e por tudo que tive-
mos oportunidade de ouvir, no testemunho dos nossos 
colegas, mesmo antes de chegar a esta Comissão, 
pela postura de homem de bem, íntegro, esta Casa e 
a nobre Relatora o reconhecem e buscam, exatamen-
te através do Código, absolver S.Exa.. Agora, o que 
temos de fazer com rapidez, até porque este Conse-
lho precisa trabalhar muito mais, é votar. Vamos votar. 

O parecer e o relatório são pela absolvição. Entendo 
perfeitamente a preocupação do Deputado Fleury e de 
todos nós com as nossas bases, a recomendação de 
S.Exa., mas, com meu pouco conhecimento do Direito, 
pude perceber o seguinte: a defesa do Deputado Fleury 
tem de ser feita na Mesa. É outra instância. A Relatora 
não tem amparo legal para punir nem para fazer essa 
recomendação por escrito no Conselho: pode ser que 
haja interferência nesse aconselhamento, mas o Códi-
go a protege e lhe dá essa condição. Sabemos que, a 
partir de agora ou amanhã, o Deputado pode receber 
a informação da imprensa de que foi absolvido e que 
teve a recomendação. Mas ele poderá ser absolvido 
lá. Essa censura, Deputado Luiz Antonio Fleury, pode-
rá cair também, e então virá a informação da impren-
sa de que na Mesa caiu essa orientação. Ele vai ter 
oportunidade de se defender, como está tendo hoje na 
cidade dele. Sabemos das dificuldades para qualquer 
um de nós que tem o nome vinculado a alguma coisa 
negativa, de forma leviana ou não.

Tenho certeza de que o Deputado Valdemar hoje 
está com o exame de consciência feito, está mais 
tranqüilo. Com a tranqüilidade que lhe é peculiar, ele 
jamais cometeria a injustiça de remeter alguns cole-
gas a esta Comissão. Foi o afã da guerra política, da 
necessidade de dar respostas, que fez com que este 
Conselho viesse a trabalhar. Temos de votar. Vamos 
votar rapidamente e deixar a defesa de Dr. Francisco e 
do Deputado Luiz Antonio Fleury para a Mesa. Temos 
que ir adiante. Voto com o relatório de V.Exa., Relatora, 
que absolve o Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O 
último inscrito é o Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, de certo modo fui o responsável por essa 
polêmica. O Deputado Fleury sabe da amizade, consi-
deração e respeito que tenho por ele e que toda esta 
Casa tem pelo seu saber jurídico. Mas, literalmente, 
hoje ele atropelou o processo de votação deste Con-
selho. E essa Presidência não pode admitir isso, por-
que temos um rito, um procedimento. O Deputado Luiz 
Antonio Fleury agiu na melhor das boas intenções, 
mercê de sua competência e experiência. Mas quero 
dizer ao nobre Deputado Fleury que não é monopólio 
dele ter amizade e admiração pelo Dr. Francisco Gon-
çalves. Também assino embaixo de sua idoneidade e 
responsabilidade. 

Parece-me, Sr. Presidente, que recebi um rela-
tório diferente de todos que estão circulando por aí. 
De antemão, parabenizo a nobre Relatora, dizendo 
que acato plenamente o seu relatório. O meu diz o 
seguinte, ao contrário do que ouvi muito aqui: “Em 
face de tudo o aqui exposto e considerando que os 
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fatos descritos na presente representação incorrem 
apenas – grifado – ...” Então, ela deserda, despreza, 
desconhece tudo o que há para trás. Apenas, Depu-
tado Luiz Antonio Fleury.

E, ao contrário do que diz também o nobre Depu-
tado Júlio Delgado, estamos penalizando, sim, que é 
responsabilidade deste Conselho, e enquadrando, sim, 
no disposto do art. 5º, inciso III. Estamos enviando para 
a Mesa, Sr. Deputado, o foro competente para que se 
façam os recursos absolutamente procedentes. E torço 
para eles sejam levados a êxito. 

Então, Sr. Presidente, para encerrar, quero rati-
ficar o respeito, a admiração e a amizade que tenho 
pelo Deputado Dr. Francisco, e repetir, mais uma vez, 
que ele foi representado pelo meu partido, o PL, sem 
o nosso assentimento. Então, estou muito à vontade 
para, insuspeitamente, exteriorizar minha opinião. A 
não ser que V.Exa. tome outra atitude. o relatório e o 
voto foram lidos. Vamos exaurir as discussões e vo-
tar o relatório. É apenas um voto: “sim” ou “não” pela 
aplicação do capitulado no art. 5º, III. É o que propõe 
a Relatora.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Questão 
de ordem, Sr Presidente. Perdoe-me, mas este Conse-
lho não tem competência para aplicar sanção previs-
ta no art. 5º. Não tem competência. A recomendação 
poderá ser objeto de acolhimento pelo Plenário e não 
vincula à Mesa. A Mesa pode até não considerar a re-
comendação. Vamos votar pela procedência ou não da 
representação. Se acompanharmos o voto da Relatora, 
é pela improcedência da representação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados...

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A proce-
dência parcial.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Des-
culpe. Não podemos nos imiscuir em matéria que foge 
da nossa competência, o art. 5º. Por isso, eu pediria 
até um reparo a V.Exa, nobre Relatora. Não é... V.Exa 
disse há pouco que não está escrito, que deu provi-
mento parcial. Não existe isso. Não existe isso. Peço a 
correção. Deixei de comentar, mas agora o faço. Não 
está escrito, e não é correto dizer procedência parcial, 
por favor, ou provimento parcial.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Sr. Presidente, apenas porque fui citado. Eu quis 
exatamente... O Sr. Relator acabou de...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu o 
elogiei, Deputado Fleury. Cuidado, hein!

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Não, não, mas o senhor disse que eu atropelei o 
processo. Eu não atropelei processo algum, porque é 
exatamente essa questão que levantei. Reconhecer 

que falece competência e remeter estaria correto. Mas, 
reconhecer a procedência parcial e mandar, parece-me 
que já se está entrando na esfera, na seara de outro. 
Portanto, quem pode mais pode menos. Quem pode 
mandar para a Presidência da Câmara ou para a Mesa 
pode também absolver liminarmente. 

Então, eu tinha todo o direito de fazer a explana-
ção. Não atrapalhei o processo. Apenas tive o prazer 
de discutir com homens competentes, honestos, e de 
ver a qualidade do relato da Deputada Ann Pontes. 
Apenas isso. Isso é democracia, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, para encerrar, a Relatora vai fazer 
uso da palavra e, posteriormente, vou encaminhar a 
votação. 

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– O apresentado...

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, por ter sido citado, posso falar um segundo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não. 

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Um 
segundo!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra a Relatora.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presi-
dente, mais uma vez, gostaria de deixar bem claro: a 
representação feita contra o Deputado foi com base 
nos arts. 4º, incisos I e IV, e no art. 5º, inciso III. A aná-
lise foi baseada na representação, que enquadrou o 
Deputado nesses 2 artigos, sendo que, no art. 4º, os 
incisos I e IV. 

Por isso, tive de me manifestar com relação a cada 
artigo e cada inciso. É esse o entendimento. Se esta 
Comissão entender que não houve enquadramento em 
nenhum, eu acato. Se esta Comissão entender que este 
Conselho não foi desrespeitado, eu acato. Mas observo 
também que não cabe a este Conselho a censura oral 
ou escrita. Não compete a este Conselho.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente... Sr. Presidente, peço licença. 

Nobre Relatora, a conclusão da representação 
pede aplicação da pena. Mesmo que se fundamente nos 
arts. “a”, “b”, “c” ou “d”, não está correto: o certo seria 
perda de mandato, e foi escrito cassação de mandato. 
Ela não pede pena alternativa, e não poderia fazê-lo, 
mas pede aplicação da perda do mandato, arrimado 
nos arts. “a”, “b” e “c”. Mesmo que, incorretamente, te-
nha se valido do dispositivo do art. 5º, que não seria o 
caso, a pena pedida é a perda do mandato. Nós esta-
mos julgando é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Dr. Francisco Gonçalves com a palavra. 
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O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – Sr. Presidente, Deputado Ricardo Izar; Sr. Rela-
tor, Deputado Jairo Carneiro; Sra. Deputada Ann Pon-
tes, demais Deputados e Deputadas, primeiramente, 
quero externar aqui, de público, minha gratidão e, ao 
mesmo tempo, minha alegria por ter sido julgado por 
órgão tão competente como o Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar. Eu, como médico, participei durante 
8 anos do Conselho Regional de Medicina de Minas 
Gerais e sei o que significa uma pena de advertência 
escrita ou oral. Ao mesmo tempo, sinto-me lisonjeado 
por ter tantos amigos aqui que me defenderam, tantos 
Deputados, Parlamentares que mostraram sua grande 
amizade para com minha pessoa, mostrando-me que 
o Conselho de Ética não é um órgão de condenação. 
Pelo contrário, é um órgão pedagógico, é um órgão, 
até podemos dizer, de defesa do Parlamentar. Eu com-
preendo perfeitamente. Quero também expressar para 
todos os aqui presentes que meu caráter foi burilado 
na têmpera do trabalho, da honestidade e da verdade. 
Em momento nenhum eu definitivamente mentiria no 
Conselho de Ética. E se eu afirmei – como eu disse a 
um jornal no interior de Minas Gerais, na minha cida-
de de Divinópolis – que vi uma maleta de dinheiro foi 
porque realmente vi. Em hora nenhuma eu quis achin-
calhar ou mostrar que a Câmara dos Deputados não 
é uma instituição séria, uma instituição honesta. Eu 
digo sempre que nós temos Parlamentares do mais 
alto gabarito moral dentro dessa Casa. E se eu tive 
a infelicidade de dizer que eu vi um acidente, um aci-
dente, seria a mesma coisa que eu dizer para V.Exas. 
que eu vi um acidente de carro, virei as costas e fui 
embora. Recentemente, em Divinópolis, na Ponte do 
Niterói, presenciei um acidente. E um senhor, caído, 
sangrava no chão. Eu pedi à minha esposa para parar 
imediatamente. Sendo médico ginecologista e obstetra, 
fui dar meu atendimento. Esse senhor sangrava pela 
cabeça. Eu, não sendo um neurologista, imediatamen-
te fiz uma apalpação no crânio desse senhor, dizendo 
a ele que poderia ficar tranqüilo, que nós aguardarí-
amos o socorro do Corpo de Bombeiros ali naquele 
momento. Mas eu disse que eu vi. Eu disse que estava 
presente. E o que eu vi é o que eu posso dizer. A tes-
temunha é a prova. Aceito, Sra. Deputada Ann Pontes, 
como eu já lhe disse, com toda humildade, com toda 
simplicidade, que faz parte de meu ser. E sei também 
que as representações, principalmente a representa-
ção escrita que me foi feita pelo PL... Está aqui meu 
nobre colega Deputado Edmar, que disse que não teve 
conhecimento, em absoluto, dessa representação que 
foi feita pelo ex-Deputado Valdemar Costa Neto, que 
hoje já renunciou para não enfrentar justamente um 
julgamento. Em hora nenhuma estive envolvido em 

mensalão. Isso aqui ficou claro. Eu acho que ficou claro 
para toda a imprensa do Brasil. Porque, quando saíam 
as fotografias, minha fotografia: “Dr. Chiquinho, está 
ali no mensalão”. E não é verdade. Eu disse apenas 
o que eu podia dizer. E se eu disse a mais antes de 
comunicar ao Conselho de Ética, foi um aprendizado 
para mim. Antes de eu dizer qualquer palavra, eu vou 
fazer essa consulta ao nobre Deputado Ricardo Izar: 
“Eu posso falar ou tenho que ficar calado?” Vai ser um 
aprendizado para mim. Portanto, eu aguardo – ouviu 
cara Deputada? – o julgamento da Mesa, o julgamento 
do Presidente Deputado Severino Cavalcanti. E espero 
que os mesmos colegas, inclusive o nosso ex-Gover-
nador e Deputado – essa pessoa honrada que é Luiz 
Fleury –,  com quem sempre eu me aconselho. Eu sou 
médico, estou aqui representando um povo que gosta 
de minha pessoa como ser humano, honesto, compro-
metido com a verdade. Definitivamente, não faltaria com 
ela. Não sei como vou poder pagar Fleury. Vão ser os 
mesmos “Deus te pague” que recebo dentro de meu 
consultório. (Risos.) Os mesmos “Deus te pague”.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Pre-
sidente, se ele não parar de falar, há mais 3 denún-
cias contra ele.

O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – Foi um ato espontâneo.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Depu-
tado Francisco, qual é a tua especialidade?

O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – Agradeço ao Nelson Trad, pessoa de conheci-
mento jurídico formidável, que teve a possibilidade de 
ter uma discussão de altíssimo nível aqui. Agradeço ao 
Relator Jairo, que também conversou diversas vezes 
comigo, me tranqüilizando, pondo paz em meu cora-
ção, porque é uma prova que o Parlamentar enfrenta. 
(O Presidente faz soar as campainhas.) E eu diria para 
V.Exas. que talvez eu enfrentasse de novo, porque eu 
não falei por mal, eu não quis acusar ninguém, eu não 
tive essa capacidade de acusar. Eu apenas disse o que 
vi. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, vou fazer a votação nominal. Os 
Deputados que forem favoráveis ao voto da Relato-
ra votarão “sim”; os que são contrários votarão “não”. 
Inicialmente, o PT.

Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 

– “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Ângela, “sim”. 
Orlando Fantazzini. (Pausa.) Ausente. 
Chico Alencar.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – “Sim” 
ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar “sim”. 

PMDB. 
Ann Pontes, “sim”. 
Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Josias Quintal, “sim”. 
Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Com a 

Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Nelson Trad, “sim”, com a Relatora. 
Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Jairo Carneiro, “sim”. 
Deputado Fernando de Fabinho.
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 

– “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– PSDB. Carlos Sampaio. (Pausa.) Ausente. 
Gustavo Fruet.
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Gustavo Fruet, “sim”. 
Antonio Carlos Mendes Thame. 
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-

DES THAME – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Thame “sim”. 
Deputado Ciro Nogueira. 
O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA – “Sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – “Sim”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Voto 

com a Relatora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Edmar Moreira, com a Relatora, “sim”. 
Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – “Sim.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Júlio Delgado, “sim”. 
Deputado Pedro Canedo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pedro 
Canedo, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pedro Canedo, “sim”. 

Deputado Anselmo.
O SR. DEPUTADO ANSELMO – Com a Rela-

tora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Deputado Anselmo, “sim”, com a Relatora. Comple-
tou. Deu 14 a 0. 

Está aprovado o voto da Relatora.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Absol-

vendo o Deputado Francisco Gonçalves. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Depu-

tado não poderá retribuir a defesa do Deputado Fleury 
nos mesmos termos, ou seja, prestando impagáveis 
serviços de obstetrícia e ginecologia. (Risos.) (O Pre-
sidente faz soar as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, quero lembrar que a sessão não 
foi encerrada. 

Com a palavra o Deputado Gustavo Fruet.
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Sr. Pre-

sidente, só para justificar a ausência ontem, em função 
de missão fora da Câmara. Cumprimento o Relator 
Nelson Trad e registro a concordância com o voto que 
foi aprovado ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Eu 
agradeço. Srs. Deputados, a seguir, vou convidar para 
apresentar seus planos de trabalho os Relatores das 
matérias que serão colocadas em discussão e votação 
futuramente aqui. Eu gostaria de fazer alguns apelos 
aos Srs. Deputados. Nós, daqui para a frente, nas próxi-
mas reuniões – Srs. Deputados, peço silêncio, por favor 
–,  teremos pela frente os processos dos Deputados 
José Dirceu, Sandro Mabel, Romeu Queiroz e um se-
gundo processo contra o Deputado Roberto Jefferson. 
Eu ainda não indiquei o Relator do segundo processo 
do Deputado Roberto Jefferson porque ainda não foi 
notificado. Eu espero indicar o Relator do segundo pro-
cesso amanhã. Eu estou com problema com o PSDB e 
gostaria que o Deputado Gustavo Fruet e o Deputado 
Carlos Sampaio, que são os titulares do PSDB e estão 
na CPI dos Correios, estão lá como sub-Relatores... A 
partir de agora, vamos precisar praticamente de todos 
os membros do Conselho, vou precisar de diversas 
Relatorias e eu gostaria de saber do PSDB se eu vou 
poder contar com todos os membros, porque realmente 
já comecei a sentir dificuldades com o que virá para cá. 
Então, eu gostaria de saber de V.Exa. se vamos poder 
contar com V.Exa., com o Deputado Carlos Sampaio 
e com o Deputado Thame.
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O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET – Sem 
dúvida, Sr. Presidente. Eu também entendo a preo-
cupação, quero que V.Exa. também entenda nossa 
preocupação, um caso excepcional que o Congresso 
está vivendo, essa simultaneidade de investigações de 
várias Comissões e a coincidência de acumular uma 
sub-Relatoria, mas, até o final da tarde, ou amanhã 
pela manhã, comunicaremos oficialmente a V.Exa. e 
de forma alguma criaremos qualquer dificuldade com 
relação a essa designação dos Relatores que V.Exa. 
está estabelecendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Gostaria de fazer uma comunicação a todos, ali-
ás, por sugestão de muitos dos Srs. Deputados. 
Nós teremos esses quatro processos pela frente e 
já ouvimos 14 pessoas. Eu já solicitei em primeiro 
lugar à Polícia Federal, à CPI dos Correios, à CPI 
do Mensalão todos os depoimentos, todos. Aqueles 
que já foram ouvidos aqui não será necessário mais 
chamar. Nós temos pressa, e eu vou fazer um apelo 
principalmente aos Relatores. A não ser que surja 
um fato novo, nós vamos convocar essas pessoas 
novamente. Algumas não precisam ser convocadas, 
porque nós já temos os depoimentos delas. Nós pre-
cisamos urgentemente dar uma satisfação à socie-
dade, terminando logo esses processos, quer dizer, 
estamos dentro dos prazos. Quanto ao processo do 
Deputado Roberto Jefferson, o prazo é o dia 8, e foi 
pedida uma prorrogação. Os outros processos prati-
camente começaram agora. Eu estou preocupado, já 
conversei com o Relator da CPI do Mensalão, com 
o Presidente e, da mesma forma, com o Presidente 
dos Correios, fazendo algumas sugestões. Agora 
está acontecendo uma coisa desagradável. Alguns 
processos estão chegando aqui completamente va-
zios, sem nada, sem provas, sem indícios de provas. 
Então o ideal seria, quando houvesse uma represen-
tação, que viesse com essas provas, e o resto nós 
buscaríamos. Então eu faço um apelo aos Relatores: 
na hora em que apresentarem as testemunhas e que 
nós votaremos aqui, gostaria de seguir esse critério. 
Quem já foi ouvido aqui não há necessidade de vol-
tar. Então, vamos fazer uma reunião administrativa 
amanhã, às 9h30min da manhã. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Não, o Palmieri foi internado hoje e me ligaram. A 
esposa dele ligou, pediu que pudesse adiar o depoi-
mento dele. Algum Deputado deseja fazer uso da pa-
lavra? (Pausa.) Agradeço a todos a presença...

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, eu me inscrevi no início da sessão e penso 

que a folha da inscrição não chegou às mãos de V.Exa. 
Então, queria que V.Exa. reconsiderasse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Lógico. 

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Sr. Pre-
sidente, não quero dizer que eu esteja irresignado com 
uma postura que vem sendo adotada aqui na Comis-
são. Na verdade, cheguei a esta Comissão uma vez 
já instalada e, por certo, perdi algumas sessões e 
certamente também deixei de tomar conhecimento de 
muitas decisões aqui prolatadas. Na verdade, Sr. Presi-
dente, tenho uma dúvida, persiste para mim ainda uma 
enorme dúvida acerca de uma atuação que estamos 
tendo com relação a processos que são instaurados 
aqui neste Conselho, sem que se tenha provas. Eu te-
nho uma dúvida enorme, Presidente, de interpretação 
do Código. Eu não posso imaginar que o Código de 
Ética, para uma infração menor, exija para instauração 
de um processo, referente a uma infração menor, exija 
provas e para a instauração de um processo para uma 
infração maior não exija provas. Eu fiz algumas consul-
ta verbais aos nossos assessores, mas confesso, Sr. 
Presidente, que não estou ainda absolutamente con-
vencido. Gostaria de submeter a V.Exa., submeter ao 
Plenário da Comissão uma consulta nesse sentido. O 
Código, eu acho que, no tocante à instauração de pro-
cesso referente à decisão que vá implicar a perda do 
mandato, é omisso. Ademais, nós temos também um 
ato da Mesa, de nº 17, que determina que quaisquer 
representações relacionadas com decoro parlamentar 
sejam remetidas à Corregedoria para análise e adoção 
de procedimento previsto. Então, eu queria sanar duas 
dúvidas: primeiro se esse ato da Mesa se aplica nos 
processos encaminhados diretamente à Comissão e 
segundo se se pode, de fato, instaurar processo na 
Comissão sem provas. A consultora me informou que 
pode, que a exigência de provas só se dá quando o 
requerimento é feito por cidadão. Aí se exige realmente 
verificar a existência dos fatos e as respectivas provas. 
Quando se dá por partido, não há essa exigência. Eu 
acho estranho isso. E temos até um caso prático que 
demonstra claramente que deve ter algum equívoco. O 
caso de ontem, por exemplo, em que um partido repre-
sentado pelo Sr. Valdemar, ele fez uma representação 
que foi considerada leviana. Então, Sr. Presidente, eu 
coloco essas questões, deixando claro que não vai de 
minha parte uma irresignação com relação a qualquer 
orientação que essa Comissão vá tomar, mas vai de 
minha parte uma incerteza muito grande de que esse 
procedimento seja correto. Parece-me que o correto 
seria que todo processo, para ser instaurado aqui, deve-
ria estar fundamentado em provas. Parece-me também 
que, a persistir esse tipo de conduta do Conselho de 
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Ética, desnecessário se torna a existência de Corre-
gedoria, a existência de Comissões Parlamentares de 
Inquérito, que existem para fazer essas investigações. 
Se nós podemos fazer tudo, então não há por que a 
existência dessas instâncias. Fica essa consulta no 
sentido de que tenhamos mais uma orientação sobre 
como agir a partir de então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vou encaminhar novamente essa consulta de V.Exa., 
mas nós já estamos debatendo esse assunto há algum 
tempo, porque quando um partido político representa 
diretamente ao Conselho de Ética, nós vamos ter que 
encaminhar, e é o que estamos fazendo, Inclusive fo-
ram arquivados quatro ontem, e hoje foi sugerido o 
encaminhamento à Mesa, em suma. E quando é de 
um Deputado contra outro Deputado, ou de algum 
cidadão o caso vai para a Corregedoria. Realmen-
te, existe uma falha. Existe uma falha muito grande. 
Seria muito mais prático para nós, do Conselho, que 
vamos praticamente julgar, que chegasse o processo 
pronto, já com as provas concretas, e agora, espe-
cificamente no caso que V.Exa. está relatando, não 
existe prova nenhuma, V.Exa. que vai ter que buscar 
essas provas. Realmente, nós estamos numa situa-
ção desagradável.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Creio, 
Sr. Presidente, que esse Conselho deva formular 
uma consulta à Presidência da Casa nesse sentido, 
porque me parece que esse procedimento não é o 
adequado. E o fato de ser um partido, muitas vezes 
o partido é presidido por alguém que não tenha os 
objetivos maiores, no caso. E está claro o caso de 
Valdemar Costa Neto. É um caso que já está con-
figurado. S.Exa. usou de um artifício leviano, foi le-
viano. Assim nós decidimos. Nesse sentido, eu acho 
que este Conselho, esta Presidência deveria buscar 
numa instância maior da Casa uma definição melhor, 
pois parece-me persistir essa dúvida. O Código é um 
tanto quanto omisso. É aquela questão: se para uma 
infração menor se exige a prova, por que não para 
uma infração maior?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi bom V.Exa. levantar esse problema, nós vamos 
voltar a discutir, vamos procurar ver com a assessoria o 
que podemos fazer. Na realidade, já estamos discutin-
do isso há algum tempo. Até houve um pequeno atrito 
com o Presidente da Casa na terça-feira passada, por 
causa disso. Quer dizer, deveria mandar, não deveria 
mandar. Existem algumas normas, mas realmente 
existe falha também dentro do nosso Código.

Não havendo mais nada a discutir, está encer-
rada a reunião.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Reunião (Ordinária) realizada 
em 24 de agosto de 2005

Às onze horas e trinta e seis minutos do dia vinte 
e quatro de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se o Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 05 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Ricardo Izar. Registraram presença os Depu-
tados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito de Lira, 
Edmar Moreira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Gustavo 
Fruet, Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad, Orlando 
Fantazzini, Ricardo Izar, Jairo Carneiro e Robson Tuma, 
membros titulares; Antonio Carlos Mendes Thame, Col-
bert Martins, Fernando de Fabinho, José Carlos Araújo, 
Mauro Benevides, Nelson Marquezelli, Neyde Aparecida, 
Pedro Canedo e Zulaiê Cobra, membros suplentes. Com-
pareceram ainda os Deputados Almeida de Jesus, João 
Fontes, Miguel de Souza, Giacobo, Oliveira Filho, Inaldo 
Leitão e Carlos Nader, não-membros. Não registrou pre-
sença o Deputado Ciro Nogueira. ATA – Foi dispensada 
a leitura da leitura das Atas das reuniões realizadas nos 
dias quatro, dezessete e dezoito de agosto de dois mil 
e cinco. Em votação, foram aprovadas as Atas. EXPE-
DIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário o recebi-
mento das seguintes correspondências do Presidente 
da Câmara: ofício comunicando que as representações 
oferecidas pelo Senador Luís Soares não poderão ser 
encaminhadas diretamente ao Conselho; ofício comuni-
cando que o Deputado Júlio Delgado poderá ser desig-
nado relator de processo disciplinar; e ofício encaminhan-
do documentação enviada pela Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios referente ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Em face 
do grau de sigilo dos documentos do COAF, o Presiden-
te ressaltou que os mesmos só poderão ser analisados 
no Conselho, sendo vedada a produção de cópias. Foi 
ainda comunicada a expedição de ofício solicitando ao 
Presidente da CPMI dos Correios cópia de documentos 
relacionados ao Deputado Sandro Mabel. ORDEM DO 
DIA: I – Apresentação do cronograma de trabalho do 
Deputado Júlio Delgado ao processo disciplinar contra o 
Deputado José Dirceu; e II – Oitiva do Senhor Valdemar 
Costa Neto, Presidente do Partido Liberal – PL, na qua-
lidade de Representante do processo disciplinar contra 
o Deputado Roberto Jefferson: O Presidente cientificou 
o plenário de que os advogados do Deputado Roberto 
Jefferson peticionaram reiterando a oitiva da testemunha 
da defesa, Senhor Benedito Domingos. Ato contínuo, con-
cedeu a palavra ao relator, Deputado Jairo Carneiro, que 
requereu fosse dispensada a presença da testemunha, 
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tendo em vista as dificuldades de ouvi-la após inúmeros 
convites do Conselho. Manifestaram-se favoravelmente ao 
posicionamento do relator os Deputados Orlando Fanta-
zzini e Carlos Sampaio. O Senhor Luiz Francisco Corrêa 
Barbosa, advogado do Deputado Roberto Jefferson, ques-
tionou a proposta do relator, considerando a participação 
do Senhor Benedito Domingos imprescindível à tese da 
defesa. Em votação, o requerimento foi aprovado. Para 
registro, o advogado consignou protesto contra a decisão 
de dispensar a testemunha. Consultado pelo Presidente, 
o Deputado Jairo Carneiro, relator da Representação nº 
28/05, informou que apresentará o relatório amanhã, dia 
vinte e cinco de agosto, ficando para a segunda-feira, 
dia vinte e nove de agosto a votação do parecer. Dando 
seguimento aos trabalhos, o Deputado Júlio Delgado, 
relator da Representação nº 38/05, esclareceu que, em 
resposta a consulta feita pelo Conselho à Consultoria 
Legislativa da Casa, foi ratificada a competência deste 
colegiado para julgar a representação contra o Deputado 
José Dirceu. Na oportunidade, solicitou fossem formali-
zados os convites às cinco testemunhas arroladas pelo 
representado e às testemunhas do Partido Trabalhista 
Brasileiro, a Presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, o 
Presidente Banco de Minas Gerais, Flávio Guimarães, 
e o ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores, José 
Genoino. Requereu ainda os depoimentos prestados em 
outros órgãos de Delúbio Soares, Sílvio Pinheiro, Mar-
cos Valério e Renilda Fernandes. O Presidente colocou 
em votação o requerimento, que foi aprovado. Com a 
palavra, o relator da Representação nº 40/05, Deputado 
Benedito de Lira, declarou o desejo de iniciar a tomada 
de depoimentos, na próxima semana, das testemunhas 
arroladas pelo Deputado Sandro Mabel. Em seguida, 
o Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos. 
Reiniciados os trabalhos e presente o Senhor Valdemar 
Costa Neto, foi concedida a palavra ao relator, Deputado 
Jairo Carneiro, e ao advogado do Representado, Senhor 
Luiz Francisco, para inquiri-lo. Após o depoimento, o Pre-
sidente, a requerimento do relator, declarou encerrada a 
fase de instrução probatória. Auxiliou na condução dos 
trabalhos o Deputado Nelson Trad. ENCERRAMENTO 
– Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião às treze horas e onze minutos, antes, porém, 
convocando reunião para amanhã, dia vinte e cinco de 
agosto, às nove horas e trinta minutos, para apresenta-
ção do parecer do processo nº 01/05. Os trabalhos foram 
gravados, e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
serão publicadas, juntamente com esta Ata, no Diário da 
Câmara dos Deputados. 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
N°: 1231/05
Data: 24/8/2005
Início: 11h36min
Término: 13h14min
Duração: 1h38min
Tempo De Gravação: 1h38min
Páginas: 36
Quartos: 20
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
Valdemar Costa Neto – Ex-Deputado Federal.
Sumário: Tomada de depoimento.

OBSERVAÇÕES
O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Solicito à Secretária que proceda à leitura das 

atas das reuniões anteriores.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Pela 

ordem , Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Pela ordem, Deputado Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL – Eu re-

queiro a dispensa da leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Os Srs. Deputados que forem favoráveis a essa dis-
pensa permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada.
Expediente.
Ofício do Presidente Severino Cavalcanti, em 

resposta a nossa solicitação, comunicando que as re-
presentações oferecidas pelo Senador Luiz Soares não 
poderão ser encaminhadas diretamente ao Conselho 
de Ética, uma vez que o parágrafo único do art. 267 
do Regimento Interno estabelece que o Corregedor é 
responsável pelo oferecimento de parecer circunstan-
ciado à consideração da Mesa. 

Oficio do Presidente Severino Cavalcanti, em res-
posta a nossa consulta, comunicando que o Deputado 
Júlio Delgado poderá ser designado Relator do processo 
disciplinar, uma vez que o recurso interposto pelo PPS 
não tem efeito suspensivo e que já houve uma solução na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Ofício do CEDPA solicitando ao Presidente da 
CPI dos Correios cópia dos documentos que se en-
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contram em exame na CPI, relativos ao Deputado 
Sandro Mabel. Já foi aprovado hoje, inclusive na CPI. 
Os advogados do Deputado Roberto Jefferson pro-
tocolaram, na Secretaria do Conselho, em resposta 
a nossa correspondência, relatando dificuldades em 
ouvir o Dr. Benedito Domingos, petição insistindo na 
oitiva da testemunha da defesa. 

Deputado Jairo Carneiro, Relator, por favor.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-

sidente, peço a atenção dos nobres colegas, saudando 
o advogado do representado e todos os presentes. 

Sobre esse assunto, houve o cuidado deste Con-
selho, da Secretaria, de acordo com a orientação da 
Presidência, de expedir diversas correspondências ao 
Sr. Benedito Domingos, arrolado como testemunha. 
Tenho aqui a certidão que solicitei à Sra. Teresinha 
constando que no dia 30 de junho foi expedido um 
ofício. Esse documento está à disposição de todos os 
membros do Conselho e do representado. 

No dia 1º de julho, o Sr. Benedito Domingos so-
licita adiar por 15 dias a sua oitiva. No dia 9 de julho, 
expede o Conselho outra correspondência, remarcando 
a oitiva para o dia 19 de julho. No dia 12 de julho, outra 
correspondência do Sr. Benedito Domingos solicitando 
responder por escrito aos questionamentos. Vinte e 
cinco de julho: ofício do Conselho indeferindo o pedido 
da testemunha de responder por escrito aos questio-
namentos do Conselho e fixando a data de 9/8 para 
a oitiva. Vinte e nove de julho: telegrama do Conselho 
reiterando o convite enviado em 25 de julho. Oito de 
agosto: correspondência do Sr. Benedito Domingos co-
municando que, por motivo de força maior, não poderia 
comparecer à oitiva, marcada para o dia 9 de agosto. 
Onze de agosto: ofício do Conselho comunicando aos 
advogados do representado as dificuldades para ouvir 
o depoimento da testemunha arrolada, Sr. Benedito 
Domingos. Vinte e dois de agosto: petição protocola-
da pelos advogados do representado insistindo na oi-
tiva da testemunha. Dia 22 de agosto, mesmo dia, em 
contato telefônico com o Dr. Benedito Domingos, este 
Conselho, pela sua Secretária, Sra. Teresinha Miranda, 
reitera convite para a oitiva. A testemunha manifesta 
claramente sua indisponibilidade em atender a tal con-
vite, alegando problema de saúde, ainda por conside-
rar que seu depoimento em nada contribuirá para os 
esclarecimentos dos fatos alegados pelo representado. 
Essa certidão é datada de 23 de agosto.

Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. advoga-
do do representado, diante desse zelo e cuidado do 
Conselho em poder contar com a presença e a con-
tribuição do Sr. Benedito Domingos e diante da sua 
reiterada manifestação, entendemos ser dispensável, 
sem prejuízo da defesa, sua presença. Estamos arri-

mados, nesse posicionamento que submeto a V.Exas., 
em manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre 
assunto desta natureza.

Aqui leio trechos de uma decisão em mandado 
de segurança do Supremo Tribunal Federal. Diz: 

“É verdade que algumas das testemunhas arrola-
das pela defesa dos ora recorrentes não compareceram 
à Comissão para depor. Todavia, é necessário que se 
observe que a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação não tem como compelir testemunhas convo-
cadas a prestar depoimento, o que é possível nas Co-
missões Parlamentares de Inquérito, que têm poderes 
de investigação próprios da autoridade judiciária”. 

Prossegue: 
“Não se vislumbra, pois, in casu, qualquer viola-

ção aos princípios do contraditório e da ampla defe-
sa, como alegam os recorrentes. Ademais, o parecer 
da Comissão é peça meramente opinativa, sujeita à 
deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados, 
que decidirá se houve ou não quebra de decoro par-
lamentar pelos recorrentes. 

Os  fatos em que se envolveram os três Depu-
tados ora recorrentes são de conhecimento de toda a 
Nação, divulgados pela imprensa com todos os seus 
detalhes, cabendo ao Plenário, através de valoração 
ética, considerá-los passíveis ou não de punição com 
a perda de mandato. 

Esclarece o impetrante que está designada para 
amanhã, dia 8/12, reunião para apresentação do rela-
tório e sua imediata deliberação etc.”

Esse é trecho de uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal no Mandado de Segurança nº 21.846-1 
– Ministro Relator: Néri da Silveira. Está à disposição 
de todos. Da defesa também. Nessa época, não exis-
tia o Conselho; quem fazia as vezes do Conselho era 
a Comissão de Constituição e Justiça. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. membros deste 
Conselho, opino no sentido de nos valermos do posiciona-
mento do excelso Supremo Tribunal Federal, sem nenhum 
prejuízo para a defesa, para o contraditório, nem para a 
formação do juízo deste Conselho, que não é definitivo. 
E a soberania plena é do Plenário da Casa. 

É minha opinião e meu parecer, que submeto 
ao Conselho.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para res-
peitosamente contrariar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o advogado do representado.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– O representado entende que os meios de prova admi-
tidos, tal qual o testemunho do Sr. Benedito Domingos, 
são imprescindíveis à linha e à demonstração da sua 
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tese de defesa. No entanto, S.Exa. o eminente Relator 
entende que se pode dispensar meio de prova admiti-
do, malgrados os esforços, que não se negam, deste 
Conselho em trazer aqui o Sr. Benedito Domingos, 
mas que, com essa exclusão, evidentemente causa 
prejuízo irreparável à defesa.

Este Conselho dispõe, por outro lado, dos meios 
legais necessários a que se ultime a produção dessa 
prova, ainda que para isso precise encaminhar à Mesa 
uma das Comissões de Inquérito em andamento.

De sorte, eminente Sr. Presidente, data venia do 
eminente Relator, que o representado por sua defesa 
não pode absolutamente concordar e acha que não se 
aplica ao caso, sem que haja violação do seu direito 
de defesa, porquanto se trata de prova oportunamente 
chamada e deferida produzida.

Por isso, peço vênia a V.Exa., eminente Relator, 
para pedir que este Conselho considere essa possibi-
lidade para apresentar ou remeter ao órgão da Casa, 
nos termos da lei, capaz de fazer vir o Sr. Benedito 
Domingos.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustre advogado, te-
nho claro que a proposta do nobre Relator deve ser aco-
lhida por este Conselho. E essa clareza se reflete justa-
mente na manifestação e na decisão do Supremo Tribunal 
Federal quanto a fato idêntico ocorrido no passado. 

Por um lado, não podemos ficar reféns de testemu-
nhas da defesa que se recusam a vir. Pode ser também 
um expediente para que ocorra protelação, e essa pro-
telação sabendo-se que não dispomos dos instrumen-
tos que possibilitem fazer com que a testemunha aqui 
compareça. E nós não temos. Sequer podemos utilizar 
uma solicitação para que a CPI convoque, uma vez que, 
se não foi arrolado pela CPI, é porque tal testemunha 
não tem nenhum elemento que possa acrescentar às 
investigações que estão sendo feitas por 3 CPIs. 

Por outro lado, aquele que também está sendo 
acusado, se de fato tem, naquela testemunha, um depoi-
mento imprescindível para sua defesa, deveria também 
se empenhar no sentido de trazê-la espontaneamente 
a este Conselho. Como não o fez, esperando ou tendo 
a certeza, quiçá, de que a testemunha não compare-
ceria, até para poder futuramente argüir justamente 
o cerceamento de defesa – o Conselho de Ética não 
pode ficar refém de práticas dessa natureza...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor. Peço silêncio ao Plenário. 

O  SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Então, Sr. Presidente, o meu voto vai acompanhando 
o nobre Relator, em razão do embasamento jurídico e 
em razão, inclusive, do embasamento de uma decisão 
já manifesta pelo Supremo Tribunal Federal.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, com a devida vênia também do nobre de-
fensor, gostaria de ponderar que todas as medidas 
necessárias, no afã de se garantir o amplo direito de 
defesa ao representado, foram tomadas. 

O Conselho de Ética, evidentemente, não pode 
ficar à mercê deste ou daquele depoente, e sei que, evi-
dentemente, isso não se trata de uma afirmação no sen-
tido de que seria uma estratégia da defesa, até porque 
não tem agido dessa forma perante este Conselho.

Mas, de qualquer forma, acho que procedem as 
argumentações tanto do Relator como do Deputado 
Orlando Fantazzini, até porque não nos cabe o direito 
de coerção. Se pudéssemos ou tivéssemos a alternati-
va da condução coercitiva, poder-se-ia dizer que houve 
realmente afronta ao princípio da ampla defesa. Mas em 
não tendo esse expediente e tendo tomado todas as me-
didas, como tomou o nobre Relator, fico com o posicio-
namento do Relator e, portanto, acho que não devemos 
mais aguardar o depoimento do Sr. Benedito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Gostaria já de colocar em votação a proposta do 
Relator.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Srs. Deputados, recebemos um ofício do Deputado 

Severino Cavalcanti e gostaria de lê-lo a V.Exas.: 
“Em atenção a ofício deste Conselho, encaminho 

a V.Exa. a documentação fornecida pela Presidência da 
CPI dos Correios, Senador Delcídio Amaral, remetida 
à Câmara dos Deputados pelo Presidente do Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros, conforme cópia 
de ofício em anexo. 

Ressalto o grau confidencial aposto à referida 
documentação que transfiro a este Conselho em en-
velope originalmente lacrado.”

Esses documentos já estão aqui no Conselho à 
disposição dos Srs. Deputados. Os Deputados poderão 
analisá-los aqui no Conselho, não poderão tirar cópias 
nem levar os originais. Inclusive estão à disposição da 
própria defesa.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Peço vênia a V.Exa. quanto à votação anterior para, 
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respeitosamente, consignar seu protesto por cerce-
amento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não. 

Então, esses documentos estão à disposição 
neste Conselho. Já encaminhei ofício a todos, inclusi-
ve ao advogado do representado. (Pausa.)

Gostaria de ouvir o Relator uma orientação, um 
organograma que vamos seguir nesses próximos dias. 
Logicamente, havendo aceitação de todos nós, a partir 
de amanhã, faremos reuniões praticamente diárias.

Com a palavra o Relator do processo de Rober-
to Jefferson.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 
Presidente, nobres Conselheiros, dialogamos com 
alguns...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor! Eu peço silêncio ao Plenário!
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – ...mem-

bros do Conselho e conversamos com o Presidente 
sobre a nossa agenda. Em princípio, seria propósito 
pedir pauta para julgamento esta semana, mas esta-
mos desenvolvendo o trabalho com assessoramento 
de uma equipe qualificada de consultores jurídicos da 
Casa. Nós temos reuniões para discutir o texto e con-
solidar algumas posições. 

Por essa razão, estou requerendo a este Conse-
lho que possamos cumprir a seguinte agenda: amanhã 
pela manhã apresentaremos o relatório, em reunião 
que o Presidente deverá anunciar, e o julgamento, a 
sessão de julgamento deverá ser na segunda-feira à 
tarde, também de acordo com anúncio do Presidente. 
Deveremos concluir a instrução probatória hoje, a nosso 
requerimento, também, perante este Conselho, e, na 
segunda-feira, deveremos realizar o julgamento. 

Amanhã pela manhã, reunião para apresentação 
do relatório, entrega do relatório, se estiverem de acor-
do. O horário das reuniões o Presidente deve anunciar. 
Amanhã e segunda-feira. 

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Amanhã nós teremos reunião, às 9h30min, para a 
entrega do relatório e, segunda-feira, às 17h30 min, 
nós faremos a reunião de julgamento.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Esse horário, na segunda-feira, se pudesse ser um 
pouquinho mais tarde, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não. 

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Alguns companheiros aqui têm o problema de ho-
rário do avião. Se pudesse ser 18h30min ou 19 horas 
seria melhor para todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Então, vamos fazer às 18h30min. Para 18h30min 
fica marcada a reunião de segunda-feira. 

O Deputado Júlio Delgado pediu a esta Presidên-
cia para fazer algumas comunicações. Com a palavra 
o Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, já começou o Relator, na representação con-
tra o Deputado Roberto Jefferson. Eu queria passar, 
justamente para evitar este problema que estamos vi-
vendo nesta manhã de hoje, o plano de trabalho com 
relação à representação oferecida contra o Deputado 
José Dirceu, preliminarmente, pedindo que a Secreta-
ria e V.Exa. pudessem disponibilizar a defesa oferecida 
pelo Deputado José Dirceu para todos os membros do 
Conselho. Alguns chegaram a mim, porque não tiveram 
conhecimento da defesa oferecida pelo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós estamos entregando isso hoje para todos os 
membros. 

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – É im-
portante que faça. 

A outra questão é que a gente já possa fazer os con-
vites às testemunhas que foram arroladas pelo mesmo. 
Vou formalizar à Mesa, e queria que o Conselho tomasse 
essa providência. Mas, preliminarmente, eu gostaria de 
trazer uma consulta feita por V.Exa. no dia da designação 
do nosso nome como Relator desta representação.

De uma forma intencional, questionei V.Exa. sobre 
a consulta feita por este Conselho à nossa assessoria 
técnica da Casa a respeito da competência do Conse-
lho para julgar a presente representação, sobre a qual 
eu vou também passar à Mesa um expediente, decla-
rando que, na preliminar, o Conselho, conforme nota 
da nossa assessoria, tem competência para a repre-
sentação em tela. Tem competência para proceder ao 
processo de instrução desta representação, em função 
da assessoria, cominado com o fato de o Deputado 
José Dirceu, mesmo licenciado no exercício da Casa 
Civil, ter optado pelos vencimentos de Parlamentar 
– mesmo estando licenciado no exercício da função 
de Chefe da Casa Civil percebia salários parlamenta-
res, portanto, em momento nenhum, mesmo licencia-
do, deixou de sê-lo. E, em função disso, respeitando 
os fóruns competentes, o Supremo Tribunal Federal é 
a instância máxima do Poder Judiciário, e nós temos 
uma instância máxima do nosso Poder, que é Plenário 
da Casa – o Conselho é um órgão de assessoramento 
dos atos que atentem contra a ética e o decoro. 

Portanto, eu quero anexar e encaminhar à Mesa, 
já informando aos demais pares deste Conselho que 
nós não vamos acatar, nas exposições feitas pela nos-
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sa consultoria, a preliminar apresentada na defesa do 
Deputado José Dirceu. 

Em função disso, encaminho à Mesa, subme-
tendo à apreciação deste Conselho, o convite das 5 
testemunhas arroladas pelos advogados do represen-
tado, Deputado José Dirceu, e também o convite para 
que nós convidemos a estar neste Conselho, a partir 
desta data, a Sra. Kátia Rabelo, que consta na repre-
sentação oferecida pelo Partido Trabalhista Brasileiro, 
Diretora do Banco Rural; o Sr. Flávio Guimarães, Di-
retor do Banco de Minas Gerais, entidade financeira 
responsável pelo empréstimo.

(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Um momento.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Pois 

não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, eu gostaria que a imprensa passasse para 
o outro lado. Nós estamos em plena reunião. Eu gos-
taria que não continuasse esse tumulto. 

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Então, 
eu estou formalizando, encaminhando e submetendo 
a este Conselho o convite a 5 testemunhas apresenta-
das, e resguardando o direito de defesa pelo Deputado 
José Dirceu, e também das testemunhas arroladas 
pela representação do PTB: Kátia Rabelo; Sr. Flávio 
Guimarães, Diretor do Banco de Minas Gerais; e  do 
ex-Deputado e ex-Presidente do Partido dos Trabalha-
dores José Genoino, ele como avalista dos emprésti-
mos, que é um dos fatos elencados na representação 
oferecida pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 

São os 8 convites que, de início, encaminho à 
apreciação e submeto ao Conselho. 

Requeiro também a V.Exa. todos os depoimentos 
daqueles que estão envolvidos nesses empréstimos, 
que, mesmo não vindo, de início, ao Conselho, pos-
sam estar trazendo esclarecimento nas instâncias que 
prestaram, seja Polícia Federal, seja Procuradoria-Ge-
ral da União e as CPMIs dos Correios e da Compra de 
Votos, do Sr. Delúbio Soares, do Sr. Sílvio Pereira, do 
Sr. Marcos Valério e da Sra. Renilda Fernandes. 

É isso, Sr. Presidente. É o plano de trabalho que 
de início apresento e submeto a V.Exa. e a todo o Ple-
nário do Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Antes de colocar em votação esse requerimento de 
V.Exa., gostaria de cumprimentar o Deputado Nelson 
Trad pelo brilhante parecer na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, que, com isso, S.Exa. permaneceu 
como Relator da matéria.

Coloco em votação o requerimento do Deputado 
Júlio Delgado.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Deputado Orlando Fantazzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 

Presidente, só uma questão de ordem. Eu só queria 
que V.Exa. me concedesse 2 minutos para um diálogo 
com o Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não. (Pausa.)

Deputado Nelson Trad, gostaria que V.Exa. viesse 
presidir os trabalhos por alguns minutos, por favor.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Sanada a dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Então, os Deputados que forem favoráveis perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento do Deputado Júlio Del-
gado.

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, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, na 
condição de Relator da representação que fora feita 
pelo PTB contra o Deputado Sandro Mabel, gostaria 
de comunicar à Mesa que também, amanhã, já farei 
o encaminhamento a esta Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Solicito à imprensa que faça seu trabalho, com muita 
oportunidade, fora do recinto do Conselho.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Pela ordem...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Presi-
dente, não podemos admitir que o recinto do Conselho 
de Ética se banalize, a exemplo do que está ocorrendo 
em outras dependências desta Casa. Estou curioso, 
Sr. Presidente, Deputado Ricardo Izar, para que V.Exa. 
nos revele a sua vinda ao interior da sala. Foi convite 
de casamento? O que foi? 

Não podemos – e não vamos – admitir que o 
Conselho de Ética seja banalizado, sob pena...

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Exata-
mente, Deputado...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu 
não vou fazer falta a este Conselho, sob pena de sair 
deste Conselho. Não me jogue na vala comum de ou-
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tras CPMIs que existem por aí, onde há aparecidos, 
aparecidas, etc.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Deputado, 
exatamente para não banalizar, não tumultuar a nossa 
reunião e não expulsar a Sra. Maria Cristina é que fui 
até lá. Passei a Presidência ao Deputado Nelson Trad, 
e acabou o tumulto. Fui buscar um documento que ela 
prometeu aqui entregar ao Conselho de Ética. Recebi, e 
vamos anexar ao processo. Por isso acabou o tumulto. 
E não queremos dar palco para ninguém aqui.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Muito bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Com a palavra...

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Eu 
estava com a palavra, Sr. Presidente. 

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Trad) 
– Deputado Benedito Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, eu estou montando a pauta com relação 
ao processo, à representação contra o Deputado San-
dro Mabel. Ainda hoje, agora no segundo horário, eu 
farei protocolar, na Secretária deste Conselho, o ro-
teiro que deveremos adotar para a instrução proces-
sual na representação que é feita contra o Deputado 
Sandro Mabel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, eu estava verificando a chegada 
do Deputado Valdemar Costa Neto ou não. Eu ia ve-
rificar agora.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – V.Exa. 
fique à vontade. Eu só comunico aqui ao Presidente. 
Não tem problema nenhum, porque eu estou comuni-
cando fatos administrativos que eu deverei...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pode continuar.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – ... 
protocolar na tarde de hoje com relação à instrução do 
processo contra o Deputado Sandro Mabel, ao mesmo 
tempo que, também, encaminharei a V.Exa. um rol de 
perguntas. Que elas sejam reformuladas a S.Exa. o Sr. 
Governador de Goiás, o Governador Marconi Perillo. 
Não estou satisfeito com as repostas que ele propor-
cionou na primeira oportunidade. 

Então, na próxima semana, dependendo da agen-
da do Conselho, eu já gostaria de também começar 
a ouvir as testemunhas apresentadas pelo Deputado 
Sandro Mabel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu gostaria de alertar os Srs. Deputados. 

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – A 

partir de agora, nosso trabalho vai ser aumentado de-

mais. Nós vamos ter as testemunhas no caso do José 
Dirceu, as testemunhas do Sandro Mabel, e ainda não 
decidimos sobre o caso do Deputado Romeu Queiroz 
– eu vou ter uma conversa com o Relator sobre o que 
nós vamos fazer, porque o caso dele é especial, dife-
rente, ele está naquela famosa lista dos 14 ou 18, e só 
o caso dele veio para cá. Quer dizer, na realidade, por 
justiça, ele deveria vir para cá juntamente com os ou-
tros, e não só o dele. Mas, de qualquer forma, quem vai 
decidir isso é o Conselho, numa votação posterior. 

Então, nós teremos agora as testemunhas do 
Deputado José Dirceu, que já são cinco, a partir do 
Ministro da Justiça, e mais três que aprovamos hoje. 
Então, são 8 testemunhas que nós vamos ouvir. Pos-
teriormente, serão as testemunhas do caso do Depu-
tado Sandro Mabel.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sandro 
Mabel, que eram quatro. Foram arroladas 4 testemu-
nhas pela representante. E ontem eu recebi comunica-
ção de que o advogado do representado comunicava 
a desistência de uma das testemunhas. Então, até o 
momento, são três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu faço um apelo aos Srs. Relatores...

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Acres-
cendo, logicamente, Sr. Presidente, com as testemu-
nhas do representante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu faço um apelo aos Srs. Relatores. As pessoas 
indicadas no rol de testemunhas que já foram ouvidas, 
nós não vamos ouvir mais. É o apelo que eu faço. A 
não ser que surja um fato novo. Em havendo um fato 
novo, nós vamos convidá-las. 

Eu gostaria de suspender a reunião por 5 mi-
nutos para verificar a vinda do Deputado Valdemar 
Costa Neto.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Está reaberta a sessão.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Nós 

temos um Conselho a zelar, um trabalho a fazer com 
seriedade, Sr. Presidente. Gostaria que V.Exa. pedisse 
que a Segurança preservasse nossas entradas com 
relação a qualquer tipo de banalização das atividades 
que temos aqui no Conselho de Ética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Obrigado, prezado Deputado Júlio Delgado. Já foi 
tomada essa providência.
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O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Sr. Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, com certeza, o Deputado Valdemar Costa Neto 
veio aqui, antes de tudo, para prestar homenagem a 
este Conselho, não tenho absolutamente nenhuma 
dúvida. Agora, gostaríamos que V.Exa., dentro daquilo 
que ficou pautado, agilizasse os trabalhos, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Quero agradecer ao Deputado Valdemar Costa Neto 
a presença. Já estava estabelecido que não viria. Ele  
nos encaminhou as fitas do depoimento ontem na CPI 
e, por solicitação do Relator e desta Presidência, ele 
voltou atrás e fez questão de vir. Ele vai poder perma-
necer aqui no máximo meia hora, porque tem outros 
compromissos já agendados. Ele vai ouvir as perguntas 
do Relator e do advogado do representado. 

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Esse foi o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois é, foi feito um acordo nesse sentido. 

Gostaria, então, inicialmente, de dar a palavra ao 
Relator, Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, Deputado Ricardo Izar, nobres pares, senhor 
advogado do representado, ex-Deputado Valdemar 
Costa Neto – saúdo o advogado que o acompanha –,  
senhoras e senhores...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quero 

também agradecer a presença de V.Exa. a este Con-
selho para trazer a sua contribuição. Autor da repre-
sentação, na qualidade de Presidente do PL, seria im-
portante que V.Exa. aqui comparecesse. 

A primeira pergunta que faço – e tenho outros 
quesitos a lhe submeter – é se V.Exa. confirma o in-
teiro teor da representação.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Sr. Presi-
dente Ricardo Izar, Sr. Relator Jairo Carneiro, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, eu confirmo o inteiro teor 
da minha representação.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Indago 
também se V.Exa. confirma o inteiro teor do depoimento 
prestado ontem à CPMI do chamado Mensalão.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Confirmo, 
Presidente, Sr. Relator. Sr. Relator, queria cumprimentar 
meu advogado, Marcelo Bessa, que está me acompa-
nhando também. Confirmo o inteiro teor das minhas 
declarações de ontem na CPI da Compra de Votos.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Prossi-
go agora, Sr. Presidente: segundo o Deputado Roberto 
Jefferson, em seu depoimento a este Conselho, o se-
nhor recebia e repassava o mensalão a outros Depu-
tados; o mensalão, definido pelo Deputado Roberto 
Jefferson, inclusive com transcrição na representação 
oferecida pelo seu partido contra o Deputado Sandro 
Mabel, que seria pagamento periódico a Parlamentares 
para fraudar o regular andamento dos trabalhos legis-
lativos e assim alterar o resultado das deliberações. E 
eu acrescento, porque são palavras textuais dele: para 
votar em favor do Governo. 

Pergunto se V.Exa. recebia e repassava o mensa-
lão, figura cunhada pelo Deputado Roberto Jefferson 
e definida por ele.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca pa-
guei mesada a Deputados. O PL sempre votou unifor-
memente com o Governo. Desde o início do Governo, 
em 2003, sempre votamos fechado. Tinham alguns 
Deputados, dependendo da matéria, que nós liberáva-
mos. O nosso percentual de votos a favor do Governo 
era um percentual maior que o do PT. Nunca paguei 
mesada para nenhum Deputado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
sigo: o senhor, juntamente com os Deputados Pedro 
Henry e Carlos Rodrigues, reuniu-se para pressionar 
o Deputado José Múcio para receber o dinheiro, o 
mensalão, para apoiar o Governo?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Conforme o 
Deputado José Múcio declarou nesta Comissão, nunca 
houve, nunca aconteceu essa reunião. Nós tivemos uma 
reunião na minha casa para discutir a lista partidária que 
queriam implantar naquele momento. Nunca houve essa 
discussão. O Deputado José Múcio, que é Líder do PTB, 
já confirmou essa história, essa matéria. Nunca houve 
essa conversa com o Deputado José Múcio.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
disse: “confirmou”. O sentido de “confirmou” é que ele 
desmentiu a existência desse episódio.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Ele desmentiu 
a existência desse episódio nesta Comissão e perante 
a imprensa também.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O senhor 
conhece o Sr. Delúbio Soares e o Sr. Marcos Valério? 
Qual a sua relação com eles? 

O  SR. VALDEMAR COSTA NETO – Com o Delu... 
Desculpa, desculpa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Pros-
sigo depois, pode responder.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Com o De-
lúbio Soares, tinha uma relação próxima, pelos en-
tendimentos que nós tivemos na campanha e no PT 
e durante a coligação nacional que nós fizemos. Com 
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o Marcos Valério, não. Só o conheci a partir de 2003, 
quando ele se propôs a fazer um plano de... um con-
trato com o PL para publicar todas as matérias, para 
fazer todos os programas nacionais e estaduais do 
PL, o que não foi aceito. Fizemos um contrato com o 
Marcos Valério para mudança de marca do PL em ju-
nho de 2003. Esse contrato foi pago, na época, com 
cheque do Banco do Brasil. Nós não aceitamos o tra-
balho. Pagamos o trabalho e desenvolvemos outra 
marca depois, com outra empresa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – V.Exa. 
já se antecipou, de algum modo, mas eu lhe devolvo a 
indagação complementar. Se for o caso, também, adi-
cione alguma informação, quando eu digo: qual a sua 
relação com eles? Qual a freqüência dos encontros? 
Onde? De que tratavam?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Os encontros 
que tive com Marcos Valério foram aqui em Brasília. 
Somente tratamos de assunto referente à propaganda 
nacional do PL. Não tive outro assunto com ele.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E com 
o Sr. Marcos, com o Sr. Delúbio Soares?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Com o De-
lúbio eu mantive contatos freqüentes aqui em Brasília 
para discutirmos as alianças das eleições de 2004 
também.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Segundo 
o depoimento da Sra. Maria Christina Mendes Caldeira a 
este Conselho, o senhor recebia dinheiro do Sr. Delúbio 
Soares, de quem era amigo, tendo inclusive – são palavras 
atribuídas a ela –,  tendo inclusive ido ao aniversário do pai 
do Sr. Delúbio Soares no interior de Goiás. Ainda relatou 
a Sra. Maria Christina diversos encontros entre o senhor 
e Delúbio Soares em hotéis de Brasília. O que o senhor 
tem a dizer sobre isso? E sobre o que tratavam?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Eu fui à festa 
da fazenda do pai do Delúbio Soares dia 4 de janeiro de 
2003. O Lula, naquele momento, estava com 4 dias de 
Governo. Fui convidado para essa festa e nunca mais, 
nunca a minha ex-mulher, a Maria Christina, teve oportu-
nidade de encontrar o Delúbio Soares. O Delúbio nunca 
foi à minha casa. Eu encontrava com o Delúbio Soares 
na sede do PT e, algumas vezes, em hotéis aqui em 
Brasília, antes da construção da sede nacional do PT 
– antes da instalação da sede nacional do PT.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Qual era 
a operação que o Deputado Carlos Rodrigues estava 
montando para fazer do PL o maior partido do Brasil?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Essa história 
também não é verdadeira, Sr. Relator. Os Deputados 
do, na época, Bispo Rodrigues, do Deputado Carlos 
Rodrigues, todos já estavam no PL no início de 2003. 
Nenhum Deputado da Igreja Universal, ou ligado ao 

Bispo Rodrigues, veio para o partido em 2003, em 
2004. Não tivemos nenhum fluxo, Deputado. Essa his-
tória não é verdadeira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A Sra. 
Maria Christina também declarou a este Conselho que 
o senhor só pagava tudo em dinheiro nas viagens, nos 
eventos de que participava, em recepções. Com a pre-
sença dela, no caso.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Pagava em 
dinheiro e pagava em cartão. Eu tenho isso relaciona-
do. Como eu fui pego de surpresa, que eu tinha sido... 
nós tínhamos cancelado minha vinda aqui ontem, não 
é, Presidente Ricardo Izar? E minha advogada já está 
trazendo esses documentos para cá, que eu vou en-
tregar ao senhor.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito 
bem. Obrigado. 

Qual a procedência dos reais e dólares guarda-
dos no cofre de sua residência?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Eu nunca tive 
dólar guardado na minha casa. Eu só tive no período 
em que eu estava recebendo o dinheiro do acordo na-
cional que nós fizemos do caixa de campanha do PT, 
e que o PT não pôde honrar, que eu recebi depois em 
18 meses, que eu recebi esse dinheiro aqui na minha 
casa. Também estou trazendo a prova do cofre para 
cá, com foto, com transporte, com a nota fiscal. O cofre 
tem 80 centímetros. Não guardava todo o dinheiro no 
cofre. Alguma coisa eu guardava no bar da minha casa. 
Porque eu tinha uma instalação na minha casa, separa-
da da parte social da casa, para eu fazer política, para 
eu receber nosso pessoal, para eu promover nossos 
almoços para os nossos Deputados. Era um processo 
completamente independente da minha casa.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Segun-
do a Sra. Maria Christina, V.Exa. comprou um partido 
político do Sr. Marcílio por 5 milhões de reais. O que 
diz sobre isso? E de onde veio esse dinheiro?

O  SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não é ver-
dade. Nós fizemos a incorporação do PST. O PST era 
um partido muito pequeno. Nós tínhamos atingido 4,3% 
na votação de 2002, por causa da verticalização, em 
virtude da verticalização, e eu ofereci para o Marcílio a 
Presidência do PL do Estado de São Paulo e mais 10 
inserções semestrais por... 20 inserções anuais para o 
Marcílio, durante o período em que ele seria candidato 
a Prefeito de Mairinque. Então, ele incorporou o PST 
ao PL e recebeu, na negociação, a Presidência do PL 
no Estado de São Paulo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não 
houve dinheiro nessa operação?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca hou-
ve um centavo.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por 
que o senhor pediu diversas vezes para o Sr. Jacinto 
Lamas ir a Belo Horizonte buscar malas e, segundo a 
Sra. Maria Christina, malas com dinheiro?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não é ver-
dade, nunca pedi. A primeira negociação que eu tive do 
pagamento atrasado dos recursos do PL, eu pedi para 
o Jacinto Lamas. O Delúbio me orientou da seguinte for-
ma: Valdemar, manda alguém falar com a D. Simone na 
SMP&B, em Belo Horizonte, que nós vamos começar a 
pagar o que nós devemos a você. Então eu pedi ao Ja-
cinto Lamas para ir lá, e lá ele recebeu um envelope. Ele 
nunca trouxe mala de dinheiro de lá. Isso não é verdade. 
Ele trouxe um envelope, me disse que estava com um 
envelope na mão. Eu perguntei o que era, porque não 
sabia que contrato eles iam fazer, como, de que forma iam 
pagar esse dinheiro. E aí ele recebeu o envelope. Eu pedi 
a ele que não abrisse e deixasse em São Paulo para mim. 
Quando cheguei a São Paulo eu vi que era um cheque, 
e aí levei para o Delúbio, para poder resgatá-lo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O valor 
desse cheque.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Quinhentos 
mil reais. Não eram recursos do PL. Eram recursos que 
eles tinham combinado comigo na campanha, não me 
pagaram, não tiveram condições de me pagar. E, de-
pois, eu estava recebendo esses recursos para pagar 
os fornecedores que eu contratei no segundo turno 
em São Paulo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quan-
do viajava no avião do empresário Fernando Simões 
o senhor transportava dinheiro em malas?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca trans-
portei dinheiro em malas em avião.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E via-
java com freqüência utilizando o avião desse empre-
sário?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Alguma fre-
qüência. Eu tenho as notas também, que a nossa ad-
vogada do PL está trazendo. Eu vou apresentar todas 
as despesas que eu tive com avião durante esses 3 
anos, dois anos e meio.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O se-
nhor locava o avião?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Locava o 
avião em algumas vezes.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas ele 
tinha empresa de locação de aeronaves?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – De táxi aé-
reo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Em en-
trevista à revista Época, V.Exa. afirmou que o PL apoiou 
Lula nas eleições de 2002 em troca de 10 milhões, 

que seriam usados em despesas de campanha do PL. 
José Dirceu, Delúbio Soares e o senhor participaram 
da reunião no apartamento do Deputado Paulo Rocha, 
em Brasília; o Presidente Lula e o Vice-Presidente José 
Alencar teriam ficado na sala ao lado, esperando. O 
senhor confirma o teor da sua entrevista?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não. Sr. Re-
lator, nós negociamos um caixa de campanha...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Desculpa, 
então o senhor contesta os termos da entrevista atribuída 
a V.Exa. publicada na revista? A pergunta foi ...

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Não, não 
contesto a entrevista.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Muito 
bem.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Ele pode ter 
tido entendimento diferente. Nós constituímos um cai-
xa de campanha de 40 milhões, que o PL ia participar 
também. Desse caixa de 40 milhões, nós dividimos... 
Eles tinham 60 Deputados – exatamente, 59 – e o PL, 
23. Então, eles ficaram com 75% do caixa – nós che-
gamos a esse número – e nós com 25.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Dez 
milhões.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Que chega-
riam a 10 milhões. Seriam recursos repassados para 
os Estados, para a campanha de nossos Deputados 
Federais.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Por que 
o tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, foi até a SMP&B 
buscar cheques que totalizavam 800 mil? Qual a razão 
de, em seguida, trocar os cheques por dinheiro vivo 
que vinha dentro de malas? Eram distribuídos entre 
membros do seu partido?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não. Eram 
para eu pagar dívidas que eu contraí na campanha, na 
campanha do Lula. Ele trouxe... O Jacinto nunca parti-
cipou. Ele me trazia só envelope. Eu  trocava o cheque 
porque, quando eu peguei o primeiro cheque, para 
minha surpresa, o cheque estava nominal à empresa 
Guaranhuns. E aí eu, com aquele cheque na mão, fui 
falar com o Delúbio, e eu vi que o Delúbio ficou surpre-
so também, que não tinha motivo para eu mandar uma 
pessoa pegar um cheque em Belo Horizonte, levar para 
São Paulo e ficar com esse cheque, e pegar o dinheiro 
em São Paulo. Eles podiam me dar o dinheiro direto em 
São Paulo. Insisti com o Delúbio para que não fizesse 
mais dessa forma; eles fizeram mais 3 operações des-
sas e, depois, começaram a me pagar em dinheiro em 
São Paulo e, posteriormente, começaram a me pagar 
em dinheiro aqui em Brasília, no Banco Rural.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 02543 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Esses 
recursos do compromisso da campanha, V.Exa. tam-
bém recebeu após concluída a campanha?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Após concluí-
da a campanha. Os recursos começaram a ser pagos... 
(pausa) ...entre fevereiro e abril de 2003. Comecei a 
receber em fevereiro de 2003, depois tivemos paga-
mentos em setembro de 2003, e o pagamento final em 
janeiro de 2004. No ano de 2004...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Após 
a campanha?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Após a cam-
panha.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E qual 
o destino que deu a esse dinheiro?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Pagar o ma-
terial de campanha que eu tinha contraído na eleição 
presidencial.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Foram 
contabilizados esses pagamentos? Registrados?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Eu estou 
contabilizando. Foram fornecedores do PT e alguns 
nossos. Nosso pessoal está levantando isso, porque 
foi feita há quase 3 anos a encomenda, e a entrega 
foi feita na eleição de 2002, e eu estou contabilizando, 
vou prestar contas disso à Justiça, de cada centavo 
que eu gastei.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu te-
nho 3 indagações finais.

V.Exa. tem a indicação da origem desses recur-
sos que o PL recebeu?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Eu posso ter 
uma contradição aqui de alguma... do que eu falei ontem 
na Comissão. Todo o dinheiro que eu recebi foi da SMP&B, 
só que parte... eles me mandaram entregar em dinheiro, 
então, eu não podia imaginar de quem seria a origem, 
porque eles me mandavam entregar em dinheiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mais 
ou menos que valor?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Quinhentos 
mil reais. Aí começou no Banco Rural, todo o dinheiro 
do Banco Rural da SMP&B, o que, no meu entendi-
mento, os 6 milhões e meio que eles pagaram para 
mim, todos vieram da SMP&B, porque ontem, no meu 
depoimento, eu disse que tínhamos 20% do dinheiro 
que eu não sabia a origem, porque eles mandavam 
me entregar em dinheiro, e eu não sabia da onde vi-
nha. Porque quando eu ia ao Banco Rural ou pegar 
o cheque na SMP&B, em Belo Horizonte, eu sabia a 
origem. Mas, na minha opinião, mesmo esse percen-
tual que eu imagino que eu não tinha conhecimento 
da onde vinha, que o Delúbio mandava me entregar 

– a origem era o Delúbio –,  eu tenho a convicção de 
que era da SMP&B, mesmo esse restante.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mesmo 
sendo dinheiro vivo?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Mesmo sen-
do dinheiro vivo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Duas 
indagações finais: segundo o depoimento da Sra. Maria 
Christina a este Conselho, o casal foi a Taiwan a convite 
do Governo daquele território. Num evento social, um Sr. 
Michel, que supostamente seria do Ministério das Rela-
ções Exteriores, perguntou-lhe, por meio da Sra. Maria 
Christina, que funcionou como intérprete, sobre uma con-
tribuição que ele tinha entregue ao senhor para a cam-
panha presidencial e por que até hoje nenhum membro 
do PT tinha se manifestado ou tinha ido a Taiwan para 
facilitar as relações comerciais entre aquele território e o 
Brasil, e que, muito pelo contrário, o Governo brasileiro 
tinha uma relação muito mais próxima com a China.

O senhor disse posteriormente à Sra. Maria Chris-
tina que tinha intermediado com o Sr. Delúbio uma 
doação para a campanha presidencial. O que V.Exa. 
tem a dizer sobre isso?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Quem co-
nhece – eu não sou conhecedor, eu conheço o caso 
da China e Taiwan, não sou um grande conhecedor de 
política internacional, conheço alguma coisa –,  quem 
sabe da relação do PT com a China sabe que o PT 
não aceita Taiwan. Quem reconhece a China como 
economia de mercado, como o Lula reconheceu, sabe 
que eles jamais se aproximariam de Taiwan. O   Em-
baixador chinês no Brasil não aceita que o Brasil faça 
nenhum negócio com Taiwan. Na minha cidade existe 
uma colônia de taiwaneses que produz cogumelos, 
aos quais dou muita atenção, pois sempre foram meus 
amigos. E como havia mudado o Governo em Taiwan 
– o Presidente Chen era de um outro partido e o Par-
tido Democrata havia sido eleito – quem governava 
era o Partido Nacionalista, uma dissidência do Mao 
Tsé Tung, quando ele deu o golpe e instalou o comu-
nismo na China. Está certo, Deputado Chico Alencar, 
foi uma revolução. Esses dissidentes vieram a Taiwan. 
Nunca a China reconheceu Taiwan; nunca, jamais, em 
tempo algum, Taiwan ajudaria o PT. Nunca houve isso. 
Quando estive, em visita oficial, em Taiwan, a convite 
daquele Governo, Maria Cristina foi comigo e ficava 
fazendo passeios com a mulher de um empresário. Ela 
participou de um almoço, comigo, no Ministério das Re-
lações Exteriores. Ela não foi tradutora; em Taiwan se 
fala chinês e não inglês. Tinha um tradutor que ficava 
permanentemente comigo, que falava chinês e portu-
guês. Nunca se conversou em inglês em Taiwan.
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O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então, 
V.Exa. contesta a declaração da Sra. Maria Cristina.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Totalmente... 
totalmente. Ela não é verdadeira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Quan-
to a esse dinheiro de certo vulto, de certa expressão, 
repassado pelo Delúbio, V.Exa. não desconfiou onde 
ele o buscava, onde conseguia esses recursos?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca des-
confiei da origem do dinheiro do PT. Nunca tive preocu-
pação com a origem do dinheiro do PT, porque nós não 
íamos buscar dinheiro em nenhum lugar suspeito. Era 
na SMP&B, ou então eles mandavam entregar a mim. 
Nunca tive motivo para desconfiar do Delúbio; sempre 
achei que ele era um cidadão correto. Ele já havia me 
dito que faria um empréstimo para pagar essas dívidas. 
Eu cobrava oficialização do dinheiro – e não a tivemos. 
Agora, vamos ter de oficializar esse dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– A última pergunta do Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sobre 
a sua renúncia: no seu pronunciamento em plenário, 
V.Sa. confessou o recebimento dos recursos e creio 
que foi esse o motivo determinante do seu ato. Efe-
tivamente, V.Sa. renunciou porque recebeu dinheiro 
do caixa dois do PT e tinha receio de enfrentar um 
eventual processo de perda de mandato. Até onde as 
declarações da sua ex-mulher influenciaram em sua 
decisão de renúncia?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Sr. Relator, 
as declarações de minha ex-mulher nunca me preo-
cuparam. Se V.Exas. lerem os jornais de um ano atrás, 
quando me separei, ela já havia falado coisa muito pior 
de mim, muito pior. Só que ela não tinha falado que eu 
mexi com dinheiro, que eu fiz nada errado na minha 
vida em questões financeiras. Quando veio o mensa-
lão, ela resolveu começar a falar de dinheiro. Em se-
gundo lugar, renunciei ao meu mandato porque estava 
incompatível para mim. Eu não tinha como defender o 
meu mandato e o meu partido. Quando eu defendia o 
meu partido, parecia que eu estava defendendo o meu 
mandato. E não estava. Há jornais publicando hoje, em 
matérias bem feitas, que eu renunciei porque estava 
na lista. Eu nunca estive em lista alguma. Eu renunciei. 
Depois de minha renúncia, o Deputado Roberto Jeffer-
son mandou o pedido de investigação do meu mandato 
a este Conselho de Ética. Quando renunciei, não tinha 
nenhum pedido – nenhum pedido – de investigação. 
Só tinha a denúncia do Roberto Jefferson. E quando 
vi que ele ia me acusar usando a minha intimidade, 
colocando minha ex-mulher como sua testemunha 
aqui, no Conselho de Ética, eu queria ficar livre dessa 
chantagem. Eu  não tinha como defender o meu par-

tido. Se eu renuncio à Presidência do meu partido, eu 
ia comprometer todos os Deputados do meu partido, 
porque ia parecer que eu estava reconhecendo um erro, 
um erro que nunca existiu no Partido Liberal. Nunca! 
Nunca existiu mensalão, isso nunca existiu em lugar 
nenhum. O Roberto Jefferson sabe disso. Ele falou em 
mensalão, inventou essa história, porque, como eu já 
disse, ele é muito inteligente, ele sabia que, se falasse 
caixa dois, ele não ia conseguir ter a repercussão que 
teve com a história do mensalão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, agora vamos ouvir o advogado do 
Sr. Roberto Jefferson, Dr. Luiz Francisco Corrêa Bar-
bosa. Com a palavra Dr. Luiz Francisco.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Obrigado, Sr. Presidente, eminente Relator, ilustre Sr. 
Presidente do Partido Liberal, meu colega Dr. Marcelo 
Bessa, Sras. e Srs. Deputados, vou iniciar pedindo um 
esclarecimento ao representante legal do representante. 
A certa altura, S.Exa. se referiu que recebeu essas im-
portâncias do Partido dos Trabalhadores em 18 meses. 
Queria esclarecimento para saber se eram 18 vezes, 
se eram mensais, eram periódicas, o que é isso?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Não 
eram periódicos. (Pausa.) Não foram periódicos. Entre 
fevereiro e abril de 2003, Dr. Luiz Francisco, recebi 3 
milhões e 200 mil reais; entre setembro de 2003 e ja-
neiro de 2004, 1 milhão e 700 mil reais; entre o início 
do segundo semestre de 2003 e janeiro de 2004, por 
portador, recebi 1 milhão e 600 mil reais. Não foram 
periódicos. O último pagamento foi em janeiro de 2004. 
Ficamos o ano todo de 2004 sem receber nada, o ano 
todo de 2005 sem receber nada. Não fizemos mais 
acordos para a eleição de 2004. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Então a que se referiam aqueles 18 meses mencio-
nados?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – De feve-
reiro... Não, não, não... Da eleição, da encomenda do 
material no segundo turno até o pagamento em janeiro 
de 2004 totalizaram 18 meses, porque eu coloquei na 
eleição, na encomenda do material.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – 
Era o intervalo entre o ajuste e o último pagamento?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Isso. 
Esses são os 18 meses.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Obrigado. Quer dizer que, usando da franquia que 
teve em mente o Relator, posso me dirigir ao ilustre 
representante? Posso me dirigir ao Dr. Valdemar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Acho que pode. Para facilitar, vamos adiantar o pro-
cedimento.
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O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Eu queria uma informação: com essa compreensão 
de ter iniciado a receber em fevereiro de 2003, tendo 
sido o último desses pagamentos em janeiro de 2004, 
devo entender, portanto, que eles não foram feitos de 
uma só vez?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– E eles não obedeciam a período preanunciado, in-
tervalo preanunciado?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Não, 
senhor.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sim. E se deu em quantas vezes? Cinco vezes?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Entre 
fevereiro de 2003 e abril de 2004, recebemos sete 
parcelas.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sete parcelas.

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Três che-
ques – um de 500, 500 e 200, 1.200 – e mais quatro par-
celas de 500 mil reais, que foram pagas em São Paulo. 
Isso de janeiro, o senhor vê que... V.Sa. vê que recebi a 
metade do dinheiro no início do Governo, de fevereiro a 
abril de 2003, 3 milhões e 200 mil reais. Entre setembro 
de 2003 e janeiro de 2004, o nosso funcionário foi bus-
car, sob minha ordem, 1 milhão e 700 mil reais em 11, 
12, 10 parcelas no Banco Rural. Isso tem cadastrado 
direitinho aqui. E entre o início do segundo semestre de 
2003, janeiro de 2004, nós recebemos 1 milhão e 600, 
200 mil, 100 mil, 300 mil em dinheiro.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Pois não. V.Exa. recorda a ocasião da votação da 
reforma da Previdência por PEC?

O SR. VALDEMAR DA COSTA NETO – Não me 
recordo.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Por isso mesmo não pode dizer se esses pagamen-
tos corresponderam a algumas daquelas e outras 
votações?

O  SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nenhuma foi. 
Todos os pagamentos foram referentes à eleição. Todos. 
Todos. Nós sempre votamos com o Governo. É evidente 
que, quando se pega uma reforma da Previdência, nós 
temos sindicalistas que fazem parte da nossa bancada 
e que nós temos que liberá-los para votar de acordo 
com os interesses que eles representam.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Desculpe-me, mas não foi esta a minha pergunta. 
É se nessas datas em que se deram os vários paga-
mentos havia coincidência com votações relevantes 
na Casa.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nunca, nun-
ca percebi isso. Nunca tive essa, essa... O dinheiro era 
somente para cumprir o acordo que eles tinham feito 
comigo na campanha.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Na verdade, eu não duvido disso. Eu apenas estou 
tentando estabelecer...

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Compreendi. 
Compreendo, a data.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– ... a competência e a coincidência com datas. Não 
saberia então informar?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– Muito se divulgou e V.Exa. mesmo em depoimentos, 
pronunciamentos, referiu-se a uma tentativa de acordo, 
que a imprensa denominou de “acordão”, segundo o qual 
o representado, Deputado Roberto Jefferson, deveria 
aceitar, mediante condição não bem esclarecida, a reti-
rada da representação de que se trata nesta sessão. O 
que desejo indagar a V.Exa. é a respeito da possibilida-
de jurídica deste acordo. O partido presidido por V.Exa. 
ou qualquer de seus integrantes, com ou sem mandato, 
procurou a Mesa, ou a assessoria jurídica, ou a Secre-
taria-Geral da Mesa, para averiguar esta possibilidade 
ou mesmo este conselho por sua direção?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não. Eu fui 
procurado por alguns Deputados do PTB, que procu-
raram um parecer junto à Secretaria da Presidência 
da Mesa. E o único que teria autoridade para retirar o 
processo seria eu, porque era o PL que tinha entrado 
e só o PL poderia retirar. Eles entendiam dessa ma-
neira. Foram Deputados do PTB que me propuseram 
para que eu – ainda usaram essa expressão – jogas-
se uma “bóia” para o Roberto Jefferson, para que eu 
jogasse um salva-vidas para ele, porque, tirando eu o 
processo daqui, ele poderia, se eu jogasse o processo, 
transferisse o processo para a Corregedoria, ele teria 
oportunidade de renunciar e manter os seus direitos 
políticos. Nunca procurei esse parecer. Trouxeram-me 
o parecer pronto. Não tenho esse parecer.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Mas V.Exa. teve acesso. Chegou a lê-lo.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – A reunião 
foi na casa do Presidente Severino, com a presença 
do Mozart, com o Secretário.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Isso.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – O Mozart 
me disse. O Severino não participou disso. Ele estava 
presente e não me pediu nada. Mas o Mozart apre-
sentou, por solicitação de um Deputado do PTB, esse 
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parecer para mim, que somente eu poderia retirar o 
processo do Roberto Jefferson daqui.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Mas V.Exa. leu, então, o parecer.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Li, mas não 
tenho.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– E esse parecer era firmado pelo Dr. Mozart?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não me 
lembro, ou por um advogado que trabalha com ele. 
Não me lembro.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBO-
SA – Portanto, era da Secretaria-Geral da Mesa da 
Câmara.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Da Secreta-
ria-Geral da Mesa. Eles consultaram a Secretaria. Não 
fizeram uma consulta, pediram um parecer.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– E quem é o Deputado mencionado do PTB?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não vou di-
zer o nome. O senhor, V.Sa. me desculpe.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Pode dizer o motivo?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Digo o mo-
tivo: porque ele vai negar.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Pois não. 

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Ele não vai 
querer encrenca com o Roberto Jefferson.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– E o Dr. Mozart?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Dr. Mozart 
estava cumprindo a função dele como funcionário. Mas, 
se o Deputado Ricardo Izar fizer um parecer para ele, 
ele faz na hora.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Mas entende V.Exa. que ele negaria?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Tenho cer-
teza.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Também?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Lógico. Ele 
estava lá como funcionário. Não estava lá para fazer 
um acordo político, na minha opinião.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Talvez eu não tenha entendido ou não formulado 
bem a pergunta.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Pois não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– V.Exa. entende que o Dr. Mozart negaria a existên-
cia desse parecer?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – O parecer? 
Não. Não vejo motivo para ele negar. Não vejo, Dr. Luiz 
Francisco, não vejo.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sim, não vê o contrário.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não vejo 
motivo para ele negar. Não vejo motivo.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Pois não. Até a divulgação desses recebimentos de 
parte de investigação da imprensa, por parte do Sr. Ja-
cinto Lamas, não sei se então ou atualmente também 
tesoureiro do partido presidido por V.Exa., não tinha 
admitido V.Exa. a possibilidade de receber as importân-
cias que efetivamente já tinha recebido, importâncias , 
aliás, que se deram em pagamentos intervalados, ou 
seja, não de uma só vez, sem que se pudesse ante-
cipadamente conhecer o período, mas de todo modo 
periódicos, com períodos irregulares. Então indago: 
isso influenciou a renúncia de V.Exa.?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– Quando veio a ser divulgado?
O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Eu não divul-

guei inicialmente sobre os recursos, porque o Delúbio 
não tinha confirmado ainda no seu depoimento, não tinha 
assumido o caixa dois de campanha, os recursos não 
contabilizados, eu não quis criar problema, esperava, sa-
bia que ia acontecer; e a partir do momento em que ele 
reconheceu que tinha trabalhado com o caixa dois, com 
verbas não contabilizadas, eu pude confirmar, porque eu 
não queria que partisse de mim essa... iniciativa.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Iniciativa?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – ... iniciativa.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– E por que não?
O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Porque eu te-

nho um defeito na vida, eu não sou delator, e quando pre-
cisei do dinheiro para pagar minhas contas, que eu devia 
da campanha e que eu tinha assumido, ia atrás dele para 
receber, por isso que nunca fiz um mau juízo do Delúbio. 
O Delúbio teve um problema na campanha: não conse-
guiu pagar aquele mundo de campanha que apareceu 
para ele pagar, que não era só campanha presidencial. 
Já disse no meu depoimento de ontem, cada vez que ia 
falar com o Delúbio estavam vinte candidatos ao Governo 
do Estado lá querendo recursos para suas campanhas, 
e isso a gente via que não ia dar certo. Então, eu não 
quis, parti na frente, olha, peguei dinheiro do Delúbio. Na 
minha origem eu tenho: é do Delúbio, é da SMP&B, mas 
eu esperei que ele tomasse essa iniciativa.
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O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Então havia essa afectio, essa intimidade, essa re-
lação consolidada entre V.Exa. e o Sr. Delúbio?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Havia.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– E foi em virtude disso que V.Exa. o aguardou?
O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não, tinha 

uma relação muito próxima com o Delúbio. Nós articu-
lamos a nossa aliança nacional, e o Delúbio sempre 
participou de todas as conversas políticas, todas as 
conversas. Nós fizemos uma viagem de três dias ao 
Nordeste para conhecer as fábricas do José Alencar, 
o Vice-Presidente da República. E foi o Lula, o José 
Dirceu, eu, Duda Mendonça, Delúbio e o Adriano, Se-
cretário do José Alencar. Ele sempre foi próximo ao PL, 
ele foi um dos que articularam essa aliança nacional.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Inclusive a discussão daqueles valores?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Os valores 
só discutia com ele.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Só com ele?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Só com ele, 
isso depois da verticalização em 18 de abril.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sim. De sorte então que devo entender que não houve 
influência para renúncia do mandato de V.Exa....

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não houve.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– ... pela divulgação feita a respeito das retiradas por 
parte do Sr. Jacinto Lamas.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Sim, por-
que o Jacinto Lamas não teve participação nenhuma 
nisso. O Jacinto só cumpria ordens minhas, só ordens 
minhas. Ele não tem participação nisso.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– V.Exa. tomou conhecimento do depoimento, ou de 
depoimentos do Sr. Jacinto Lamas?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não tomei 
conhecimento.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Não?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– Depoimento, sim?
O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não acom-

panhei.
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – 

Não teve notícia sobre o teor desses depoimentos?
O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não tenho notí-

cia, mas tenho certeza que ele deve ter falado a verdade. 
E a verdade é essa. Ele atuou como funcionário que esta-
va cumprindo ordens minhas, pessoais. O partido nunca 

teve nada a ver com isso. Nunca movimentei dinheiro no 
partido, nunca recebi um dinheiro dentro do partido.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Esse dinheiro não era para o partido?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não, era 
para a campanha do Lula, que eu investi em material, 
na eleição de 2002.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Desculpe, eu não estou entendendo. V.Exa. financiou, 
então, a campanha do então candidato Lula.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não finan-
ciei, eu não tinha material para fazer a campanha do 
Lula em São Paulo. Então eu tive que mandar rodar o 
material. O senhor me pergunta...

O  SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sim, mas isso teria sido, segundo entendi do acor-
do de campanha, uma atribuição cometida ao partido 
presidido por V.Exa., não pessoalmente ao Sr. Valde-
mar Costa Neto.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não, expli-
co para o senhor. Nós fizemos o acordo de participar 
no caixa da campanha para mandar dinheiro para os 
nossos Estados e por nossos candidatos.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – 
A nós quem? O partido, ou o Presidente Valdemar?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – O partido. Nós 
tínhamos um comitê conjunto de campanha, PT e PL.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Então esse dinheiro era do partido.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Sim, mas o 
dinheiro não entrou, não pagaram.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Depois que foi pago.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não me pa-
garam um centavo antes da eleição. Quando entramos 
no segundo turno, falei: “Delúbio, temos que abastecer 
São Paulo de material...”

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, nobre Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Repre-
sentante do representado, que me desculpe a interrupção, 
e já a fiz, mas, Sr. Presidente, está havendo absolutamente 
um equívoco. O meu amigo, não vou chamá-lo de Exce-
lência, Valdemar Costa Neto, ele compareceu aqui hoje 
na condição de representante e testemunha, ele compa-
receu como representante, e o representado é o nobre 
Deputado Roberto Jefferson. Agora eu não vi, com todo 
o apoio e com todo o respeito que tenho à pessoa de 
S.Exa., o Relator, durante todo o período que ele fez per-
guntas ao representante, ele citou somente três vezes o 
nome de Roberto Jefferson. Então, as coisas se inverteram 
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absolutamente, e o Presidente Valdemar Costa Neto me 
surpreende pela segunda vez. Primeiro, em renunciando 
ao seu mandato, que fui contra e ele absolutamente não 
consultou ninguém, mas ele não renunciou ao mandato 
para acobertar absolutamente nenhum Deputado do PL. 
Ele renunciou ao mandato, sim, para, livre da imunidade, 
dizer a esta Casa que poderia responder a todas as suas 
atitudes e arcar com suas conseqüências, fora do manto 
da imunidade parlamentar, ao contrário de outros Presi-
dentes de partidos que estão coagindo seus liderados e 
não têm a hombridade de ter um comportamento, não 
em renunciar, mas são mancadas que estamos vendo aí 
cabisbaixa pelos corredores, como se tivessem coagidos. 
É isso que está ocorrendo nesta Casa. E quero falar de 
público, o Valdemar Costa Neto veio aqui hoje contra, eu 
fui contra a sua vinda aqui, Presidente, mas mais uma vez 
ele me surpreendeu. Ele falou: eu irei. Na véspera eu tinha 
justificado, mandou as declarações que fez ontem na CPMI 
da Compra de Votos, mandou, este Conselho se deu por 
satisfeito e na undécima hora ele foi convocado. Então, eu 
entendo que mais uma vez ele me surpreende, porque ele 
está aberto a todas as perguntas e respostas, mas está 
havendo um equívoco, ele sendo desconsiderado porque 
o representado teria que estar aqui e não está, então ele 
está ocupando um duplo assento, de representante e re-
presentado. Era o que eu tinha a falar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Dr. Luiz Francisco, por favor continue. V.Sa. tem mais 
um minuto, por favor.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBO-
SA – Desculpe, Sr. Presidente, mas creio que essa 
intervenção pela ordem foi muito esclarecedora no 
sentido de permitir que eu prossiga na minha linha, 
embora o aparte. Como eu dizia, então V.Exa., Presi-
dente Valdemar Costa Neto, não levou em conta esse 
fato da divulgação dessas tomadas de dinheiro com 
o Sr. Jacinto e nem outra coisa senão o depoimento 
precedente do Sr. Delúbio Soares para assim chegar 
à renúncia. Sabe  V.Exa. que D. Maria Cristina Mendes 
Caldeira apresentou-se voluntária e insistentemente 
com o propósito de ser arrolada como testemunha 
nesse processo de representação?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Acredito. 
Mas eu, por exemplo, tenho milhares de denúncias 
dos parentes do Roberto Jefferson, filho, genro, que 
atuam nas estatais, nas prefeituras do PTB e eu nunca 
envolvi a família dele nisso. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Isso se deve ao fato de que V.Exa. aqui mesmo disse 
que achou inadequado ir buscar o testemunho da D. 
Maria Cristina. Na verdade se deu o contrário. 

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Mas ele não 
deveria ter aceito. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Isso é um juízo de valor. Estou apenas esclarecendo 
o fato. V.Exa. teria alguma retificação, não entendida a 
pergunta do eminente Relator, a fazer do teor da en-
trevista concedida à revista Época?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não. Ne-
nhuma retificação. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Foi gravada?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Um proble-
ma só, Dr. Luiz Francisco. A entrevista foi muito longa 
e eles cortaram uma parte da entrevista. Tudo o que 
eu falei na Época é verdade. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Tudo o que foi publicado?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Confirmo 
tudo o que foi publicado. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA – 
Perfeito. A representação do partido presidido por V.Exa., 
de que se trata aqui, foi alvo de sugestão do Sr. Deputado 
José Dirceu, então Ministro Chefe da Casa Civil?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Não. Dr. Fran-
cisco, essa representação foi porque o Roberto Jefferson 
envolveu o meu partido e o meu nome nas denúncias do 
mensalão. Fiquei surpreso com aquilo. Pedi para a nossa 
advogada, Ana Daniela Aguiar, aqui presente, para que 
ela estudasse uma maneira que eu pudesse processar 
o Roberto Jefferson. Sempre fui bom Parlamentar, mas 
nunca bom legislador. Eu não conhecia que tinha essa 
prerrogativa do Conselho de Ética de o partido poder 
representar. Eu não conhecia isso. Quando ela me apre-
sentou essa oportunidade, entrei com representação 
aqui porque foram muito graves as acusações do Rober-
to Jefferson. Foi um desastre. Pior ainda as acusações 
que ele fez para membros do seu partido. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Por último, Sr. Presidente, o Sr. José Alencar, emi-
nente Vice-Presidente da República, é mencionado 
na entrevista de V.Exa. à revista Época como partícipe 
daquele ajuste juntamente com o Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva. Esse “envolvimento” – entre aspas – dessas 
hoje altas autoridades da República significa que co-
participaram do ajuste celebrado ali?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Participa-
ram da discussão. Não da discussão dos valores. José 
Alencar nunca participou disso nem o Presidente Lula. 
Sempre discuti esse assunto com o Delúbio. A minha 
preocupação é que não queríamos participar do caixa 
de campanha. Iríamos contribuir para o caixa de cam-
panha, mas sem participação. Quando veio a verticali-
zação, ficou impossível para nós atingirmos os 5% se 
não tivéssemos uma estrutura nacional forte. Nunca o 
Lula participou dessa discussão. Nunca o José Alencar 
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participou dessa discussão. Só que me perguntaram 
ontem se ele sabia. Esse jornal é de 21 de junho de 
2002. Vou passar à mão de V.Sa. Repito, 21 de junho 
de 2002. Olha só, uma semana antes das nossas con-
venções. Está aqui o jornal Folha de S.Paulo, um jor-
nal de alta qualificação, o jornalista Lúcio Vaz, um dos 
melhores jornalistas do País. Está aqui: “PL diz que vai 
participar do Caixa de Campanha do PT”. Quer dizer, 
o Lula sabia disso, é evidente, estava na imprensa. O 
acordo que fizemos foi um acordo, Dr. Luiz Francisco, 
eminentemente político. Caixa de campanha existe em 
toda a campanha. E tem mais uma ainda: o nosso Vice-
Presidente, que é um grande empresário nacional, con-
tribuiu com 2 milhões e meio das empresas dele para a 
campanha e eu não vi a cor nem dos 2 milhões e meio 
do José Alencar. O Delúbio não teve condições de me 
pagar porque não estava vencendo fazer a campanha 
nacional. 

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Mas, então, encerrando, se V.Exa. se reuniu com o 
Sr. Delúbio para tratar desses valores, o que faziam lá 
os Srs. Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar?

O  SR. VALDEMAR COSTA NETO – Tentavam 
me convencer a fazer o acordo sem um centavo.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Dar um desconto?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Nada. Zero. 
Não queriam acordo financeiro. O Zé Dirceu falava 
para mim: vamos fazer um acordo de governo, Valde-
mar. Nós já discutimos nosso programa de governo, 
eu  não contava com a verticalização. Eu preciso agora 
discutir, para salvar a pele do meu partido, para salvar 
os Deputados do PL. Como não recebi o dinheiro antes 
das eleições, aconteceu o que eu previ: não fizemos 
os 5%; fizemos 4,3%.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Eu agradeço, Sr. Presidente, e lanço a última inda-
gação, para esclarecimento do Conselho. V.Exa., Sr. 
Valdemar, promove uma ação penal por delito contra a 
honra, na Suprema Corte, ao Sr. Roberto Jefferson.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO – Promovo
O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 

– Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Quero agradecer ao Dr. Luiz Francisco e agradecer 
ao Deputado Valdemar Costa Neto.

Antes de encerrar, Srs. Deputados, a requerimento 
do Relator, declaro encerrada a instrução probatória no 
Processo nº 1, de 2005, Representação nº 28.

Convoco os senhores membros do Conselho de 
Ética para amanhã, 9h30min, para apresentação do 
parecer do Relator.

Está encerrada a sessão.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Sr. Presidente, preciso pedir a V.Exa. a palavra pela 
ordem, até por lealdade. Há dois pontos: um, é que fui 
informado que o Sr. Benedito Domingos acaba de ligar 
para cá, dispondo-se a comparecer quando determi-
nar este Conselho. Isso eu queria informar. A segun-
da coisa, que é por lealdade, e eu preciso consultar 
V.Exa., o eminente Relator, é que durante o curso da 
instrução muitas vezes, em alguns incidentes que se 
propiciaram, falava-se aqui e era matéria a ser tratada 
em sede de alegações finais. Tendo V.Exa. declarado 
encerrada a instrução e anunciado pelo eminente Re-
lator que apresentará seu relatório, indago, consulto se 
a defesa terá oportunidade, quando será, que prazo 
terá para essas alegações finais.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Ilustre 
advogado, quando fizermos a leitura do voto, na ses-
são de julgamento, V.Exa. poderá usar a palavra para 
apresentar as alegações finais. Na discussão do voto 
e antes da votação do plenário, V.Exa. exercerá o di-
reito de defesa pela última vez.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Com 

esse nome ou qualquer outro nome.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Gostaria de avisar aos membros que vou convocar o Be-
nedito Domingos para hoje à tarde. A última tentativa.

(Pausa.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Atenção, 

senhores membros do Conselho: o Deputado Ricardo 
Izar está convocando para hoje à tarde. Peço que o 
nobre advogado do representado incumba-se de trazer 
a presença do Sr. Benedito Domingos.

O SR. LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
– Só posso informar que o meu colega...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Seria 
hoje, nobre advogado. Mas não temos nenhuma res-
ponsabilidade pela ausência dele. Se V.Exa. se com-
prometer, já decidimos aqui em plenário.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Há, sim, 

mas se V.Exa. se comprometer, às 16h30min. V.Exa., 
até às15h, dá um retorno para a Secretaria.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então, 

a decisão já foi tomada, e já está inviabilizada oficial-
mente.
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSB
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 - PSOL
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Raimundo Santos - PL
Socorro Gomes - PCdoB
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
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
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Ana Alencar - PL
Darci Coelho - PP
Edmundo Galdino - PSDB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
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 - PDT

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 - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
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 - PSB
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 - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - 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 - PDT
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 - PP
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 - PFL
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 - PDT
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 - PTC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
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 - PSB
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 - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
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 - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

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 - PV
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 - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - 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 - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
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 - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Capitão Wayne - PSDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
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 - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Claudio Rorato - PMDB
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 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 - PSOL
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
Alexandre Maia vaga do PL Claudio Rorato
Gervásio Oliveira Marcelino Fraga
Leandro Vilela Mauro Lopes
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti Pedro Chaves
Waldemir Moka Rose de Freitas
Wilson Cignachi 1 vaga
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Batata vaga do PV Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
Kátia Abreu Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Lael Varella
Ronaldo Caiado

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
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Cleonâncio Fonseca vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB Sérgio Caiado
Zonta

PTB
Carlos Dunga Josué Bengtson
João Lyra Tatico vaga do PL

Nelson Marquezelli (Dep. do PPS ocupa a vaga)

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

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PL

Almir Sá vaga do PSDB João Carlos Bacelar
Heleno Silva (Dep. do PP ocupa a vaga)
Wellington Fagundes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda vaga do PTB

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) 1 vaga

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
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 (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
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
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Maria Helena vaga do PPS

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
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
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros



(Dep. do PL ocupa a vaga) Durval Orlato vaga do PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Mariângela Duarte
(Dep. do PL ocupa a vaga) Vicentinho

Wasny de Roure
PMDB

Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

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

Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

Wanderval Santos vaga do PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

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)

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

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 Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Claudio Rorato Aníbal Gomes
Maria Lúcia Cardoso Ann Pontes
Mendes Ribeiro Filho Eduardo Cunha
Michel Temer Leonardo Picciani
Nelson Trad Mauro Benevides
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paulo Afonso Moraes Souza
Wilson Santiago Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
Edmar Moreira vaga do PL Coriolano Sales
Ivan Ranzolin Enéas
José Roberto Arruda Laura Carneiro
Luiz Carlos Santos Moroni Torgan
Ney Lopes Mussa Demes
Paulo Magalhães Onyx Lorenzoni
Roberto Magalhães Pauderney Avelino
Robson Tuma vaga do PTB

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
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho Professor Irapuan Teixeira
Ibrahim Abi-ackel Ricardo Barros
João Leão Sandes Júnior
Lino Rossi Sérgio Caiado
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB 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
a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

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



PL
Inaldo Leitão Almeida de Jesus
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Badu Picanço vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Enio Tatico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Humberto Michiles vaga do PMDB

1 vaga Jaime Martins
Neucimar Fraga vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Alceu Collares Miro Teixeira vaga do PT

Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos
Sérgio Miranda vaga do PC do B

Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

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) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB
Luiz Bittencourt Hermes Parcianello vaga do PT

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa vaga do PT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 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
Pedro Canedo 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL, Neuton Lima

PRONA

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar
Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

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

PPS

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

PSB

Givaldo Carimbão João Paulo Gomes da Silva
vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

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
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

Sérgio Caiado Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

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

S.PART.
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

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
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
(Dep. do PL ocupa a vaga) Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Ana Alencar vaga do PSDB Chico da Princesa
Jaime Martins (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

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 (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas Chicão Brígido

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

Alberto Fraga vaga do PTB Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a 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 Alceste Almeida vaga do PMDB

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PTB

Orlando Fantazzini vaga do PL

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

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 Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Walter Pinheiro vaga do PPS

Paulo Rubem Santiago (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga
PMDB

Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini Itamar Serpa
Bonifácio de Andrada vaga do PP Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa



a vaga)
PTB

Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

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

Kelly Moraes
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

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

1 vaga Medeiros
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Paixão vaga do PMDB

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)
PSOL

Ivan Valente vaga do PL Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB

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
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Eliseu Padilha
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima Nelson Bornier
João Magalhães Odílio Balbinotti

José Priante vaga do PTB (Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira Ronaldo Caiado
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini

Yeda Crusius Walter Barelli
PP

Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

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

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 ocupa
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) 1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

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

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

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

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga
Mauro Benevides (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
1 vaga Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Elaine Costa Iris Simões

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



PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga 1 vaga

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

PSB
Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a 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
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL 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

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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

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. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons
PMDB

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

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

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS Janete Capiberibe vaga do PP

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

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

Mauro Passos (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PMDB
Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB



Helenildo Ribeiro João Almeida
Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas
Paulo Feijó 1 vaga

PP
João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Marcus Vicente Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PPS
Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

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
Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR 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
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame

Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly
Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) João Tota

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

PL
Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Medeiros
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Socorro Gomes Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

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
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano



PTB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Raul Jungmann Juíza Denise Frossard
PSB

Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
Luciana Genro vaga do PP

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 Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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

1 vaga
PMDB

Almerinda de Carvalho Jair de Oliveira
Benjamin Maranhão Lúcia Braga
Chicão Brígido Marcelo Castro
Darcísio Perondi Waldemir Moka
Jorge Alberto (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Teté Bezerra (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

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

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Walter Barelli
Rafael Guerra 1 vaga
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB

Arnaldo Faria de Sá Homero Barreto (Licenciado) vaga

do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Milton Cardias
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro
Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Geraldo Thadeu Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Fernando Gabeira

PSOL
Maninha vaga do PT

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
Osvaldo Reis Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

(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
Átila Lira Eduardo Barbosa
Carlos Alberto Leréia Narcio Rodrigues
Walter Barelli 1 vaga

PP
Érico Ribeiro Pedro Canedo
Pedro Henry 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá

Milton Cardias Homero Barreto (Licenciado) vaga do

Bloco PFL, PRONA

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

Daniel Almeida vaga do Bloco PFL,

PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

Vanessa Grazziotin vaga do Bloco

PFL, 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 (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

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

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

Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

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

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

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

PSC
Deley vaga do PMDB

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 (PSB)
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 Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira Marcello Siqueira
Marcelo Castro vaga do PPS Pedro Chaves

Mauro Lopes (Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

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 Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto (Licenciado) Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

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

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

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 (PSOL)



Titulares Suplentes
PT

José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
(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
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL Renato Casagrande

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

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

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 (PSB)
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
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(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 DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Coriolano Sales
Eduardo Sciarra Kátia Abreu
Roberto Brant Paulo Magalhães

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

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

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

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 Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

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
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

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
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato (Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

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

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 (PDT)
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 Marcos de Jesus vaga do PL

Fernando de Fabinho 4 vagas
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
Amauri Gasques Neucimar Fraga
(Dep. do PDT ocupa a
vaga) Remi Trinta

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

PPS
Geraldo Resende Ivan Paixão

PSB
Carlos Mota vaga do PL Jorge Gomes
Dr. Ribamar Alves

PDT
Ademir Camilo vaga do PL Dr. Rodolfo Pereira
Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
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
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)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro Antonio Carlos Magalhães
Neto

Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Hamilton Casara 3 vagas
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
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 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
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga) Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Mendes
Thame Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga) João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

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

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 (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães
Neto

Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Marcelino Fraga Ann Pontes
Nelson Trad Osmar Serraglio
(Dep. do PMR ocupa a vaga) 2 vagas
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
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos
PSB

Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

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) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

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, 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
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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 Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, 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
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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 Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira (Licenciado) João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Pedro Canedo Carlos Souza
Romel Anizio Sandes Júnior
Zé Lima 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

PSOL
Maninha vaga do PT

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
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
Milton Cardias

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

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 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
Luiz Bassuma
Mariângela Duarte
Odair Cunha
2 vagas

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad

Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Edmar Moreira vaga do PL

Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães 3 vagas
Vilmar Rocha

PSDB
Bonifácio de Andrada Vicente Arruda
Bosco Costa 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Sérgio Caiado
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Paes Landim 3 vagas
Vicente Cascione
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Carlos Mota vaga do PL

Sandra Rosado 1 vaga
PDT

Ademir Camilo vaga do PL Alceu Collares
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): -

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 Assis Miguel do Couto
João Grandão César Medeiros
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas



Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PSC 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
Jefferson Campos vaga do PMDB

Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Remi Trinta Ricardo Rique
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC

Costa Ferreira (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno vaga do PP

PV
Edson Duarte Sarney Filho
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 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Pauderney Avelino
PSDB

Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto (Licenciado)
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 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 (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga



PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

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 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
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves

Pedro Novais
PSDB

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

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
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

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

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
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

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

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)



PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Francisco Dornelles

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

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

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

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

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
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

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
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

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
Gilmar Machado 5 vagas
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Vilmar Rocha 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho João Correia
André Zacharow vaga do PDT Lupércio Ramos vaga do PPS



Edson Ezequiel (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Helenildo Ribeiro

Nicias Ribeiro Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Ronaldo Dimas 2 vagas
1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
2 vagas Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Reinaldo
1 vaga

PL
Wellington Roberto Heleno Silva
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
PPS

1 vaga (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

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

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, 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
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

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 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Luiz Carreira vaga do PTB



Paulo Magalhães
Robério Nunes
1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel Darci Coelho
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL
Aracely de Paula Carlos Nader

Inaldo Leitão José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Raimundo Santos
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
PSB

Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Luiz Piauhylino

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

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 Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis

Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (Licenciado)
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

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 Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

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
(Licenciado) Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto (Licenciado) Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

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 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm
Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Júnior Betão
Lincoln Portela Reinaldo Betão
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Benjamin Maranhão
Jader Barbalho Marinha Raupp
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nelson Bornier 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho 4 vagas
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa 3 vagas
Gonzaga Mota



João Castelo
PP

Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão 3 vagas
Medeiros
Sandro Mabel

PPS
Fernando Estima Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior

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

Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
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

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
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales (Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado) 3 vagas
Edmar Moreira vaga do PL

Félix Mendonça
1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Edison Andrino
Gilberto Nascimento Osmar Serraglio
Mauro Lopes Silas Brasileiro (Licenciado)

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
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão (Dep. do PV ocupa a vaga)



Gonzaga Patriota 1 vaga
PPS

Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Chico Sardelli vaga do PSB

Leonardo Mattos
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 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNICÍPIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Colombo
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Fátima Bezerra Luci Choinacki
Iara Bernardi Nazareno Fonteles
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Eduardo Cunha Leonardo Picciani
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Osmar Serraglio 2 vagas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro César Bandeira vaga do PV

Luiz Carreira Eduardo Sciarra
Paulo Magalhães Fernando de Fabinho
Vilmar Rocha Gervásio Silva vaga do PP

Júlio Cesar
Ney Lopes

PSDB
Antenor Naspolini Luiz Carlos Hauly
Lobbe Neto Yeda Crusius
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) 1 vaga

PP

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

Márcio Reinaldo Moreira 2 vagas
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
Janete Capiberibe Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV

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

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

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 (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
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
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas



(Dep. do PTC ocupa a vaga)
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
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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 PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE

2002, 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 Átila Lins vaga do PPS

Mauro Benevides Eduardo Cunha
Mendes Ribeiro Filho 4 vagas
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino Edmar Moreira vaga do PL

Robério Nunes Eduardo Sciarra
Vic Pires Franco Murilo Zauith

Rodrigo Maia
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio 3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida

PP
Benedito de Lira Pedro Canedo
Darci Coelho 2 vagas
Ibrahim Abi-ackel

PTB
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Edna Macedo
Pastor Reinaldo Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Miguel de Souza
Sandro Mabel (Dep. do PDT ocupa a vaga)

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

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Luiza Erundina

PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Sérgio Miranda vaga do PC do B Luiz Piauhylino
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a
vaga) 1 vaga

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

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 Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco Olavo Calheiros
Teté Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga

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
Thame Antonio Carlos Pannunzio

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
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin



PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
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 (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Laura Carneiro 4 vagas
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
(Licenciado) 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
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL

Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PSB
Janete Capiberibe Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena vaga do PPS

Sandra Rosado vaga do PMDB

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV

Fernando Gabeira Leonardo Mattos
PSOL

Maninha vaga do PT

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
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa José Chaves
José Militão (Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL

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

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin



PSC
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

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: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Iara Bernardi
Ivo José Leonardo Monteiro
Luciano Zica Mariângela Duarte
Orlando Desconsi Mauro Passos
Selma Schons 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann 4 vagas
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Lino Rossi (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Mário Negromonte

PTB
José Militão Jefferson Campos
Jovair Arantes Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

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 Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly

Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares



Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
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

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Wladimir Costa Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Nelson Bornier
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Aldir Cabral
Carlos Melles Almir Moura
Eduardo Sciarra Claudio Cajado
Gervásio Silva Fernando de Fabinho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Iris Simões Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
Jaime Martins Aracely de Paula
José Carlos Araújo Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
Paulo Baltazar vaga do PC do B

PDT
Mário Heringer Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

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 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) Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
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 Thame Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

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 Vasconcellos José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV



Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
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
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(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 (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paulo Gouvêa 1 vaga
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a 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

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Pedro Canedo 2 vagas
Zonta

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto (Licenciado) Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Júnior Betão Ana Alencar vaga do PSDB

Lincoln Portela Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Neucimar Fraga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS

Ivan Paixão Geraldo Thadeu
PSB

Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(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
PSC

Deley vaga do PMDB

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. do PSOL ocupa a
vaga) 1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Jovair Arantes
Paes Landim Pastor Reinaldo
Pastor Frankembergen (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga) Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque Janete Capiberibe
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves
PC do B

Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

João Alfredo vaga do PT

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
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

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

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 (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
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
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas Pedro Corrêa
2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto

Silvio Torres Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão Colbert Martins

PSB

Dr. Ribamar Alves João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PV
Chico Sardelli vaga do Bloco PL, PSL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

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 (PFL)
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
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto
Silvio Torres Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
Pedro Canedo 2 vagas
1 vaga

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

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

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 (PFL)
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 de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
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
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) 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
Edson Duarte 1 vaga
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
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
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

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

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença

PSB
Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
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
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB

Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a
vaga) 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 PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

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 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
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres

PTB

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

Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

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 Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

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 Canedo
Sérgio Caiado Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS

Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

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) Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

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. do PSOL 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 Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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 (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT



Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe 1 vaga

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

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

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 Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PFL

Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

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
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

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

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

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 (PSOL)
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. do PSOL 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
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado) Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
1 vaga Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
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

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PFL

André de Paula Antonio Carlos Magalhães
Neto

Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

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

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

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
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a
vaga) Takayama

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

(Dep. do PSB ocupa a
vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
Iris Simões Homero Barreto (Licenciado)
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a
vaga) Philemon Rodrigues

1 vaga
PL

Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a
vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

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
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL



Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

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
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Lobbe Neto

1 vaga Rafael Guerra
PTB

Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Paes Landim

Bloco PL, PSL

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

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

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

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: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

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
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo



Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS

Cláudio Magrão Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

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 Walter Pinheiro
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Zico Bronzeado 1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann
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
vaga) 2 vagas

1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Josué Bengtson Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

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 AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
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
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

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
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

PFL
Laura Carneiro

PSB
Alexandre Cardoso

PC do B
Jandira Feghali

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

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

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
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 (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS

Geraldo Thadeu
PSB

Luiza Erundina
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

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
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

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
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
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
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

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
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

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
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

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

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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 (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
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
Ivan Ranzolin vaga do PP

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
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

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 (Licenciado)
Secretário(a): -



SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

CNPJ 00.530.279/0005-49 
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450 
 

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    58,00 
Porte do Correio R$  488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$  546,40 

 
PREÇO DE ASSINATURA 

ANUAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    116,00 
Porte do Correio R$    976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá 
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional 

 
NÚMERO AVULSO 

Valor do número avulso R$   0,50 
Porte avulso R$   3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

UG - 020055 GESTÃO 
00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia 
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e 
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas 
pretendidas e enviar a esta Secretaria. 
 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA 
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs. 
 
 Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450 
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou 
Solange. 
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