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concedida. Isso é errado. Na realidade, recebeu ordem para isso e foi desviado para outra finalidade.
Se V. EX- me perguntar em que foi usado, não
tenho a menor idéia. Não estou dizendo com isso
que se desviou o dinheiro. Não; apenas se pagaram .
outras coisas. Como o dinheiro não tem carimbo,
não sei o que se pagou, mas se pagaram outras
despesas. Sei que não estava no caixa quando assumimos. Quando assumimos havia R$36 milhões
no caixa. Se tinham tirado quase R$1,4 milhão a
mais, evidentemente esse valor não estava disponrvel para efeito de pagamento.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Senador Eduardo Suplicy, V. EX- continua com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
gostaria, na conclusão, de fazer um registro.
Considero muito importante a iniciativa do Governador Mário Covas de comparecer espontaneamente, atendendo ao convite da Comissão Pariamentar de Inquérito, tal como fez o Governador Divaldo Suruagy e como outros anunciaram que irão
fazer. Havia já o Secretário da Fazenda, Yoshiaki
Nakano, extensivamente respondido a questões.
Mas quero registrar que considero muito importante
e diferente o depoimento do Secretário da Fazenda,
que tem certa responsabilidade, do depoimento da-quele que é o Chefe do Executivo e que tem responsabilidade de outra natureza, muito maior.
De acordo com as resoluções do Senado, com
o que está na legislação, quem envia o projeto de lei
orçamentário ou qualquer alteração no projeto de lei
do orçamento - podendo até conter a assinatura do
Secretário de Finanças - é o Chefe do Executivo.
Governador Mário Covas, reitero isso porque
houve membros da CPI que consideraram que algumas pessoas não deveriam comparecer a esta CPI,
porque poderiam, por exemplo, ser candidatos a cargos de grande relevância no País: Governador, Presidente, Senador, etc. Imagine-se se poderiam comparecer à CPI. V. EX-, como outros Chefe~ do Poder
Executivo, obviamente pode ser candidato, como já
o foi à Presidência, ao Senado. Mas em nenhum
momento notei que V. EX- tenha se sentido constrangido em comparecer a esta Comissão. Ao contrário, mostrou de pronto que vinha à Casa, da qual
foi membro, dialogar com seus pares, com o intuito
•
de defender o interesse público, prestar esclarecimentos.
Sr. Presidente, gostaria de dizer que os Chefes
de Executivo convidados a vir a esta Casa sigam o
exemplo do Govemador Mário Covas, qualquer de-
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les, mesmo aqueles que têm tido dificuldades de serem comunicados por convite, que é público, está
sendo divulgado publicamente.
Assim, gostaria de registrar que é muito importante que todo Chefe do Poder Executivo convidado
por esta CPI aqui compareça porque será respeitosamente tratado por todos os Srs. Membros desta
CPI.
O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço a V. EX- e
quero dizer tão-somente que muito me honrou vir a
esta Comissão. Esta foi uma Casa que me honrou
com a convivência que desfrutei; inclusive alguns
dos Srs. Senadores com os quais convivi estão hoje
presentes. É sempre muito honroso poder estar
•
aquI.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Senador Eduardo Suplicy, antes de conceder a palavra
ao Senador Gilberto Miranda, a Presidência interpreta o que V. EX- quer dizer e comunica à Casa que,
com relação às duas autoridades convidadas para
amanhã comparecerem de acordo com a sua conveniênciâ, a saber: o ex-Prefeito de Guarulhos, Sr. Vicentino Papotto, ele confirmou a sua presença às 17
horas; quanto ao ex-Prefeito Paulo Maluf, o Senador
Epitacio Cafeteira me faz a confirmação de um fax
que só foi entregue às 15 horas de hoje. De qualquer sorte, sei que S. EX- ontem fez chegar à residência do ex-Prefeito Paulo Maluf o convite em que
esta Presidência declara que "dentro das suas possibilidades funcionais ou no caso de sua conveniência". Se quiserem vir, que o façam de acordo com a
sua conveniência.
O caso do Governador Mário Covas é diferente. S. EX- poderia ter escolhido - eis que no exercício do mandato de Governador - ser ouvido no Palácio dos Bandeirantes. S. EX- disse, contudo, a esta
Presidência, que aqui viria em qualquer dia e hora,
como bem entendesse esta Comissão. A Presidência teve com o Governador Mário Çovas um diálogo,
e a sua presença é a confirmação do que eu disse
aqui no começo e, agora, reafirmado por V. Ex·: ao
final, ao cabo, só engrandece o Governador Mário
Covas e esta Comissão a sua presença.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
V.
me permite?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Se é
sobre a rnatéria, tem V. EX- a palavra .
O SR. EDUARDO SUPLlCY - A bem da verdade, é fato que ontem a Secretaria da Comissão
Pariamentar de Inquérito tentou enviar um fax ao escritório do ex-Prefeito Paulo Maluf. Todavia, a SrSecretária informou que os quatro faxes estavam in-
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viabilizados,. não funcionavam. Então, para ajudar a
Comissão, enviei-o à minha residência, pedindo que
fosse levado ao escritório do ex-Prefeito Paulo Maiui. ;,. assesSoria informou que não poderiam recebêlo, sendo levado, então, para a residência do Sr.
Paulo Maluf. Lá, a pessoa que tomava conta, o segurança disse que não poderia recebê-lo, se se tratasse, porventura, de um envelope que continha um
fax. Então, voltou a assessora ao escritório, à Av.
Europa, insistindo em entregar o documento, que a
pessoa lá presente disse não poder receber. Assim,
foi colocado embaixo da porta. Felizmente, hoje, o
Senador Epitacio Cafeteira tomou providências, e o
fax do escritório do Sr. Paulo Maluf voltou a funcionar. Enfim, tudo está normalizado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Pedro Simon, a Presidência precisa lhe dar
um esclarecimento.
Sabe V. Ex« que é convidado especial desta
Presidência, o que muito nos honra; todavia, como
tenho de me curvar ao Regimento, deverei conceder, em primeiro lugar, a palavra aos titulares. Tão
logo esses esgotem a sua inscrição, V. Ex' dará o
prazer a esta Presidência e ao Senador Mário Covas
com suas perguntas.
Senador Gilberto Miranda, tem V. Ex« a palavra.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não tenho nenhuma pergunta a fazer ao ex-Senador hoje Governador Mário Covas;
porém, quero dizer a S. Ex« e a esta Comissão que
vale a pena, como deixou claro hoje S. Ex«, ser relator de matérias enviadas pelo Governador de São
Paulo, Sr. Mário Covas, pela forma como S. Ex' trata a coisa pública.
A questão relativa aos precatórios de São Paulo não teve a sua história totalmente contada no Plenário desta CPI. A história vem de rnuito antes. Ninguém melhor do que eu conhece a história da sexta
parcela, de 1994. Fui o Relator da matéria, em 1994.
Nessa época, o Sr. Mário Covas era Senador e candidato a Governador. Deve lembrar-se V. Ex' de que
discutimos e conversamos muito sobre a matéria: eu
Relator e V. Ex' Senador e candidato a Governador.
Sr. Presidente, Sr. Relator, a matéria chegou
ao Plenário do Senado no dia 21110194. Foi remetida
à Comissão de Assuntos Econômicos no dia
24/10/94. O Presidente da CAE, Senador João Rocha, designou-me Relator no dia 24/10/94. Ao contrário do que disse o Senador Mário Covas - já vai
longe esta história e acredito que seja difícil para V.
Ex' lembrar-se dos detalhes -, o Banco Central mandou, sim, um relatório ao Senado da República, dan-
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do parecer contrário à emissão pedida pelo Governo
de São Paulo à época no valor de aproximadamente
US$2 bilhões.
Como Relator da matéria, no dia 24/10, mandei
o Ofício nll 5.294 ao Governador de São Paulo de
então, pedindo a S. Ex' que prestasse esclarecimentos à Comissão. O que dizia o Ofício?
"24 de outubro de 1994,
Sr. Governador,
Refiro-me à solicitação do Governo do
Estado de São Paulo relativa à pretensão de
emitir Letras do Tesouro do Governo de São
Paulo, cujos recursos seriam destinados à liquidação de precatórios judiciais pend~ntes,
de responsabilidade do Estado, que ora tramita no Senado Federal.
•
Solicito a V. Ex' sejam-me enviadas
cópias das cartas, ofícios do Tribunal de
Justiça de São Paulo que requerem os recursos financeiros para a liquidação do precatório.
Rogo ainda a V. Ex' explicações sobre
o Ofício nll 1.173, de 19/09/94, e ainda solicito explicações complementares sobre vaiares que são os valores de reajuste de índice
dos precatórios vencidos."
•

Sr. Presidente, também foi mandado um fax ao
Governo de São Paulo. O Governo de São Paulo re-mete ao Relator o Ofício nll 1.351, em 07/11/94, dando explicações sobre o assunto. Juntei o ofício e enviei novamente o Ofício GSGM59/94, no dia
17/11/94, ao Diretor do Banco Central Dr. Alkimar
Moura:
"Tendo recebido do Governo do Estado de São Paulo informações concernentes
ao pedido de autorização para a emissão de
Títulos da Dívida Pública Mobiliária, gostaria
de submeter à sua análise a seguinte documentação:
. .
1. Ofício resposta assinado pelo Secretário Interno da Fazenda daquele Estado;
2. Três relatórios elevando as despesas com precatórios de natureza alimentares, não alimentares e desapropriações as
quais o Govemo paulista pretende cobrir
mediante referida emissãó.
Solicito a gentileza adicional de que os
documentos constantes do item 2 acima me
sejam devolvidos após a sua apreciação
pela equipe técnica.
Sempre à disposição."
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Sr. Presidente, no mesmo dia 17, enviei o Ofício nll 61/94 em complementação aos documentos
que acompanham o Ofício anterior, nll 59/94, relativo
à dívida pública do Estado de São Paulo. E dirijo
atenção a V. Ex':
-Estou incluindo ao presente o seguinte material, todos do Tribunal de Justiça, daquele caso, para a devida análise por parte
do Bacen:
- Ofício nIl 2.227/94, com anexo;
- Ofício nll 2.228, de 1994, com anexo;e
- Ofício nll 2.252, com anexo.-

,

O SR. PRESIBENTE (Bernardo Cabral) - Informou V. Ex' à Presidência que não ia formular perguntas. Pergunto-lhe: essa dissertação é para situar
qual ponto?
O SR. GILBERTO MIRANDA - É muito importante para mostrar ao Plenário da Comissão, ao Sr.
RQ,lator e ao povo brasileiro que o Senado da República analisa assim: o Senado da República e os Relatores, quando pegam uma matéria e querem levar
até o firn, levam mesmo. Se hoje São Paulo emitiu a
mais US$1.4 bilhão, o Senado da República, naquele momento, quando eu era Relator, deixou de emitir
mais US$2 bilhões. Quem não deixou emitir foi esta

Casa.
Falava-se há pouco, Sr. Presidente, que essa
matéria ficou setenta e cinco dias na Comissão e
que a outra matéria, da Prefeitura de São Paulo, ficou setenta e cinco dias.
Quero dizer a V. Exes que essa matéria, originalmente, quando chegou ao Senado, ficou cento e
três dias e mais de noventa dias com o regime de urgência no Plenário do Senado, e o Relator não apresentou o relatório.
Está aqui a história dessa matéria: pendente
de relatório, permaneceu na pauta do Senado durante oitenta dias COI11- pedido de urgência. O Relator
não apresentou o relatório porque Q Banco Central,
dos documentos e dos ofícios enviados pelo Relator,
não deu par9Cf'r e não mandou nenhum relatório
novo.
Posteriormente, Sr. Presidente, quando eleito
Presidente da Comissão de Assuntos Econôrnicos,
em março de 1996, designei o Senador Pedro Piva,
substituto do Senador José Serra, para Relator da
matéria porque ela estava pendente. O Senador Pedro Piva ficou com a Relatoria do dia 17.03.95 a
09.04.96, não conseguindo nenhum posicionamento
e nenhum relatório complementar para que a maté-

-
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ria fosse levada a Plenário. Devolveu à CAE, quando
se retirou do Senado e, posteriormente, no dia
13.06.96, o Ex-Senador e atual Governador Mário
Covas entrou com um novo pedido. Naquela época,
eram US$2 bilhões; voltou depois com cento e poucos milhões e mais 608 de complemento.
Portanto, Sr. Presidente, o Senador da República, este Relator e o que o sucedeu e o Banco
Central não d~ixaram que fossem emitidos US$2 bilhões ·a mais. Hoje, o furo seria, na verdade, de
US$4 bilhões. - .
Essa história tem mais de dois anos dentro do
Senado. Se não foi apresentado relatório relativo somente ao sexto oitavo, é porque não obtivemos do
Banco Central só o expurgo dos alimentares, dos
não-alimentares, dos excessos, dando só um parecer para o sexto oitavo. Teve razão, sim, o Governador Mário Covas quando pediu o ressarcimento,
quando fui R~lator da matéria, quando votamos contra o voto em separado, que era totalmente contra
toda a emissão do Senador Esperidião Amin; quando não aceitei a emenda de plenário do Senador
José Eduardo Outra e quando continuei com o relatório inicial, e o Plenário, pela sua maioria, aprovou
integralmente, aPresentando as ressalvas e que o
Senador não emitiu.
A história dos precatórios de São Paulo tem
mais de dois anos na Comissão de Assuntos Econômicos, no Plenário do Senado, com um pedido de
urgência, e que não foi falado nesta noite. Era muito
importante falar.
•
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ç;abral) - Está
feito o registro.
Senadora Emilia Fernandes, Tem V. Ex' a palavra.
A SRA. EMILlA FERNANDES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Governador Mário Covas, inicialmente também gostaríamos de nos somar às ponderações iniciais do ilustre Relator, depois reafirmadas
por outros membros.
Sempre considero que não é demais registrar
nesta CPI, principalmente nesta noite, em primeiro
,lugar, o que significa a sua presença nesta Comissão, de forma praticamente espontânea, colocandose à disposição para dar a sua contribuição, no sentido de bem encaminhar os resultados dos trabalhos.
Por outro lado, é fundamental - e é importante que
as pessoas que estão acompanhando os trabalhos
da CPI percebam - que se estabeleça claramente a
diferenciação entre o Governo do Estado de São
Paulo e outros Estados e Municípios que estão sob
investigação da CPI.
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O Estado de São Paulo, neste momento, esclarece e faz adendos à documentação, já colocou à
disposição. Por outro lado, é importante que se ressalte, não é necessário - e isso é ponto fundamental
- vir aqui explicar a esta CPI e, muito mais, ao própno povo brasileiro um segundo aspecto muito bem
levantado pelo Relator: a colocação dos Utulos e,
portanto, a intermediação que deu margem à corrupção, a desvio de dinheiro público, a lavagem de dinheiro. Enfim, são fatos que estão ficando mais evidentes a cada dia que passa.
As minhas ponderações não são exatamente
perguntas, porque entendo que, após todo o questionamento, as colocações de V. Ex4I são bastante esclarecedoras. Mas ainda gostaria de retomar três aspectos. Um, refere-se aos pareceres encaminhados
pelo Sacen ao Senado Federal. Sabemos que um
parecer - já foi explicado aqui também -, inicialmente, fazia restrições ao pleito do Govemo do Estado
de São Paulo, esclarecendo que havia excedente no
montante das despesas de capital, não estando 'enquadrado, portanto, dentro do limite previsto pela
Resolução nll 69. Depois, a questão do valor, que
alertou que se referia a reembolso, e assim foi fazendo as considerações.
Mas houve um segundo parecer do próprio
Banco Central. De certa forma, naquela época, nesses documentos, o Bacen manteve as restrições à
operação pleiteada em alguns aspectos, mais uma
vez levantando a quéstão do reembolso, porque dizia .que já tinham sido pagos os recursos com recursos tributários. Também alertava que o Estado não
havia declarado estar em condições de comprovar a
utilização dos recursos dos emissores anteriores, o
que V. Ex', de certa forma, já explicou.
Tomaria a liberdade, dentro da experiência de
,
V. Ex4I, que foi Senador, foi Relator de matérias nesse sentido e é Govemador, de pedir a V. Ex4I que tecesse algumas considerações. Temos um relatório,
as ponderações do ilustre Relator e estamos chegando à conclusão de que o Banco Central, através
dos pareceres emitidos, não neste caso apenas,
mas em todos os que estão sendo investigados - se
fôssemos mais a fundo em todos os títulos, acho
que constataríamos o mesmo -, não fez um levantamento preciso de valores, confirmação de cálculos.
Ficou evidente que houve uma omissão do Banco
Central em relação à conferência dos dados solicitados. Essa é a primeira questão sobre a qual gostaria
de um breve comentário de V. ExA.
Um outro ponto é em relação ao próprio papel
que o Senado desempenhou. V. Ex', por mais de
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uma vez, afinnou esta noite que o Senado sabia que
há três anos seguidos o Govemo vinha solicitando
recursos, que eram aprovados pelo Senado, mesmo
não havendo sido pagos. Lógico que V. Ex' faz a
ressalva de que não havia pago porque não estavam
aindll transitado em julgado. Mas alerta - e aqui que
gostaria de chamar atenção das pessoas que estão
ouvindo-nos - que aqueles recursos não estavam
sendo usados para os devidos fins, quer dizer, foram
usados para outras despesas e que não estavam no
caixa do Governo do Estado quando V. Ex' assumiu.
Pergunto se V. Ex', com a experiência que tem, não
poderia contribuir com a avaliação que teremos de
na concl~são desses trabalhos e apontar os mecanismos a serem adotados no Senado Federal para
que isso não volte a ocorrer. Se isso era conhecido e
ocorria a aprovação, o Senado e o Banco Central
não teriam condições de constatar que esses recursos não estavam sendo usados para pagamento de
precatórios, mas para outras despesas, e verificar
onde estava sendo aplicado esse dinheiro?
Essas seriam algumas considerações iniciais.
Depci)is, farei outra, para encerrar, cumprimentando
V. 8<1...
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Um
momento, Senadora Emilia Femandes, a Presidência deve destacar: uma é a apreciação pessoal, e o
Govemador Mário Covas responderá, e a outra é
uma ,consideração em relação à experiência que S.
Ex' tem.
A SRA. EMILlA FERNANDES - Em relação
ao Bacen e à ação do Senado Federal. ..
O SR. MÁRIO COVAS - Por que eu disse que
o Banco Central e o Senado conheciam isso? Porque" de duas, uma: ou o Banco Central não comunicou ao Senado, ou, na realidade, quando o Governador de então fez o pedido, ele o fez declarando:
"No ano passado, pedi tanto, coloquei tanto e só paguei tanto. Portanto, neste ano o que eu preciso é
mais tanto ... Só quero a diferença". Isso aconteceu
em três anos consecutivos.
Não se trata de pesqu.isar se pagou ou não. Há
uma ,afirmativa. A solicitação foi feita - li a solicitação
de cada ano - com uma afirmativa. Não foi nem confissão, mas uma afirmativa de que não tinha sido
pago. É verdade que até então, embora alguns valores tenham sido usados para pagar o ofício de noventa dias, ele estava em discussão no Supremo Tribunal, mas o problema não está nisso; o problema
está em emitir dinheiro e pagar outra coisa. Esse é
que é o problema. Na realidade, o Banco Central estava informado pelo próprio pedido. Supõe-se que o

I
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Senado estivesse informado porque ele recebe as
informações do Banco Central.
Ainda assim, na realidade, o que me surpreende hoje é que o Senado poderia autorizar isso. O
que não era possível era o cidadão aplicar isso em
outra finalidade que não aquela para a qual foi solicitada.
Era possível ser dispensável a solicitação naquele instante, mas o que é inaceitável é receber
aquilo e• dar-lhe outro uso.
O que o Governador de São Paulo fez quando
tomou conhecimento disso? Não digo o que o Senador, como membro de um Colegiado, fez, mas o que
o Governador fez? Quando assumi e encontrei essa
situação. Então dirigindo-me ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente da Assembléia, ao
Chefe do Ministério Público, com a imprensa presente, e disse: "Aconteceu isso. Vou mandar para o Ministério Público, porque acho que foi um uso indevido."
Houve crime no Senado em aprovar isso? De'
jeito nenhum. O Senado, ao aprovar... é bem verdade que não fez a condicionante que fez no meu pedido, onde ele diz os 606 só podem ser, usados se a
sentença tiver transitado em julgado. E bem verdade, também, que mesmo se não houvesse essa condicionante, não o faria, pois se estou acusando o outro de ter feito isso, não iria incidir no mesmo erro.
Mas a rigor, o fato de o Senado ter aprovado, não
significa que tenha aprovado o uso para outra finalidade.
r

Neste instante, a minha concordância com os
números que estão ali é total. Só tentei fazer
, uma divisão, ou seja, quando é que esse fenômeno aconteceu. Nem me eximo da responsabilidadé do pagamento disso, até porque essa é uma dívida do Estado, não é do Governador A ou B. Foi feita
- durante o
outro governo, mas pesa sob(e o Estado. Não tem
jeito de ser diferente. Quem passou por um cargo
Executivo sabe que é assim: recebemos a herança e
ponto fi,!lal. A responsabilidade com relação ao pagamento existe, goste ou não, tenha sido bem-feita
ou mal feita. Posso é permitir que a Justiça demande
se o dinheiro foi bem usado ou não, se o dinheiro estava autorizado para se fazer aquilo ou para outra
coisa. Esse é o problema.
Não há nenhuma inferência quando digo que o
fato era conhecido. O fato era conhecido simplesmente porque não foi escondido. O Governador anterior, ao pedir, disse: "no ano passado, pedi e paguei "x"; portanto, tenho "y", ainda, em caixa; só que
neste ano, preciso de mais "z"; então, quero a dite'

.
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rença. Foi autorizado. No ano seguinte, ele voltou e
disse: ·olha, eu não gastei tudo, mas apenas 10%;
portanto, tenho saldo. Quero mais isso. Então, pego
a diferença. Portanto, não há como deixar de reconhecer que, pelo menos durante uns três anos, esse
procedimento aconteceu. O resultado é que, ao final
do governo, - a sexta parcela que deveria ser paga,
ainda no ano de 94, acabou não sendo - fiquei na
contingência de ter que pagá-Ia do caixa e solicitar
ao Senado a autorização para as parcelas que a
Constituição me garantiam: a sexta, a sétima e a oitava. E a Carta Magra não me dizia que a autorização para elas estava condicionada
ao bom uso do
,
dinheiro na gestão anterior. Essa não era uma finalidade minha. Eu a fiz, mas não erª minha. Esse problema, a rigor, no que se refere pelo menos a esta
legislação, está ultrapassado, porque as autorizações para a oitava parêela estão feitas. A Constituição
de 1988 determinou que se pagaria em 8 parcelas, a
partir de 89. Vejamos: 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e
96 são as oito parcelas. Ou já estão autorizadas, ou
já foram pagas. Esse problema relativo a esse dispositivo constitucional está morto. No caso de São
Paulo, poderia apresentar uma variável: é aquela do
ofício de noventa dias do Tribunal, que mandava
corrigir esse fato. Portanto, alterava o cálculo inicial.
Mas esse processo caiu por terra no instante
em que
,
o Supremo disse: isso não vale mais. E sobre o relatório que falo. No final, estou tendo o desprazer de
ver o meu Secretário da Fazenda com os seus bens
bloqueados, e a sua fotografia publicada no jornal.
Aliás, não é a dele, mas de uma outra pessoa, à
qual se atribuiu o seu nome. Não há dúvida nenhuma, porque, no meu Govemo, eu assumo. Se houvesse crime no meu Govemo, não seria o Secretário
quem pagaria, mas eu que o nomeei. O que
ele fi,
zer, a resposta é minha. Eu respondo. E por isso
que, no instante em que ele está sub judice, eu assim estou. Ainda que não seja de direito, eu me considero de fato. Mas ele é o Secretário desses dois últimos anos. O que me pedem? Pedem-me que, em
face de o outro ter usado o dinheiro mal usado, não
deveria ter pedido o que eu tenho direito. É um paradoxo.
A SRA. EMILlA FERNANDES - Sr. Govemador, é nesse sentido mesmo que eu iria encaminhar
a minha próxima questão. Mediante o que conseguimos e o que o Relator expôs em seu relatório, está
comprovada uma dificuldade - que considero relevante, diante de toda essa questão e de outras que o Tribunal de Contas de um Estado tem em relação às várias questões. O que conseguimos constaI

, .
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tar é que os Tribunais de Contas têm deficiência
de levantamento de dados e, inclusive, problemas
- não sei de omissão - na fiscalização. Apesar de
esta CPI ter feito a solicitação de informações ao
Tribunal, não se consegue o que se pede. Em todas as respostas encaminhadas à CPI, manifestase a coleta momentânea de informações, indicando que aquele Tribunal não acumulou informações
sobre lançamentos feitos. Veja V. EX- que, se tivesse sido feito um acompanhamento e uma fiscalização rigorosa, a coisa até pudesse ter sido encaminhada diferentemente. Percebia-se que aquele Tribunal não acumulou - como já disse - informações sobre lançamentos feitos, respectivas arrecadações e pagamento de precatórios ao longo
do período.
Perceba o serviço positivo que esta CPI está
prestando a este País, no momento em que está exigindo uma verificação por parte do Banco Central,
desta Casa, dos Governos estaduais e municipais e
também dos próprios Tribunais de Contas. Não é
possível que esses órgãos, ao mandarem respostas,
aleguem que não têm condições de esclarecer uma
dupla contagem, de estabelecer um modelo básico
que permita comparar operações de diversos padrões monetários e de examinar o objeto específico dos
pagamentos feitos pelo Estado. A questão dos pagamentos efetuados pelos Governos anteriores poderia
ter sido evidenciada.
Não querendo me alongar, eu me encaminharia apenas para essa consideração. A conclusão objetiva do Relator, se mantida ..... este é um
relatório preliminar -, é a seguinte: a parcela da dívida irregularmente contraída pelo Estado de São
Paulo deve ser resgatada na forma da regulamentação vigente. Em segundo lugar, deve-se ainda
cancelar a autorização para a emissão dos 608 milhões de Letras adicionais, concedida pela Resolução nll 65.
V. Ex- considerou que o Estado reconhece a
dívida, é um ente contínuo e, portanto, tem que assumir as coisas positivas e as que não são tão boas.
V. EX- afirma que os Governos anteriores incorreram
em erros e agravantes inconstitucionais. Por outro
lado, diz-se que os Governos anteriores já tinham
excedido o valor da emissão. Então, como ficaremos? Não se assume a responsabilidade, mas se
entende que há a missão de encontrar alternativas.
Avalio dessa forma.
•

Pergunto a V. EX-: que altemativas podem ser
encontradas dentro dessas ponderações que vamos
ter que avaliar? Por isso, insisto nessa questão, nes-
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te momento em que V. EX- está nos prestando essa
contribuição. Que alternativas podem ser encontradas diante da situação que está posta, eximindo até
mesmo a parte de responsabilidade de V. EX-?
O fato está posto. Essa questão deve ser esclarecida. Peço que V. Ex' nos diga com que alternativas, na sua visão, o Estado poderia contar
para chegarmos a um consenso? Isso deve ser
resgatado? Deve-se devolver? Deve-se autorizar
ou câncelar a autorização? Como isso deve ficar?
Quais as conseqüências disso para o Estado e
quais as alternativas que V. Ex' vê neste momento?
Eu concluiria desta forma a minha participação,
cumprimentando mais uma vez V. EX-.
O SR. MÁRIO COVAS - Há algo que posso dizer em favor dos outros Governos: eles não emitiram
títulos irregularmente. Eles os emitiram com a autorização do Senado. Eles os gastaram irregularmente,
mas não os emitiram irregularmente. Todos eles tinham o direito de emiti-los.
A primeira vez em que o Senado fez restrição
ao uso da emissão foi no meu pedido. Nos outros
pedidos, o Senado não fez essa restrição. É óbvio
que, se o pedido foi feito para pagar complementos,
os recursos tinham que ser usados para esse fim. A
emissão não foi irregular; havia a autorização do
Banco Central e do Senado. O que foi irregular foi o
desvio do dinheiro para outra finalidade.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Isso está claro.
O SR. MÁRIO COVAS - V. EX- diz que há dois
tipos de conseqüências. Uma repousa sobre o ente
permanente, que é o Estado. Portanto, eu ou quem
vier depois de mim terá que pagar isso. A segunda
repousa sobre quem fez. Se isso for um crime, vai
ter que se pagar pelo crime cometido. Não há muito
mais do que isso.
Quando descobri que isso tinha sido feito,
mandei para quem de direito. Mas os Governos anteriores não fizeram uma coisa para a qual não estavam autorizados. Agora, eu pergunto a V. EX-: de repente, eu recebo autorização para emitir a primeira
parcela, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e
uma outra autorização para emitir complementos;
pego esses complementos e uso em outra coisa. Eu
fico sem o direito de emitir a sexta, a sétima e a oitava parcelas, que a Constituição me garante? Por
quê?
Outra coisa é fazer quem desviou o dinheiro
colocá-lo de volta no lugar. Dá até para fazer com
que este Govemo faça isso. Mas, neste caso, este
Governo é que está sendo lesado no pagamento

,
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que a Constituição lhe garante, na sexta, sétima e
oitava parcelas.
"Ah, mas esse Governo não podia pedir, porque o outro governo; autorizado pelo Banco Centrai e pelo Senado, emitiu e usou mal". Bem, eu
vou emitir e usar .bem! .Com relação às parcelas
que me foram autorizadas, a sexta está paga, a
sétima está paga, e a oitava está no banco esperando a hora de pagar. No entanto, em face do
fato de alguém, com autorização para emitir, ter
usado mal o dinheiro, este Governo é que fica impossibilitado de usar sua prerrogativa constitucional?
Para mim, o Senado tomou um cuidado que
reputo absolutamente pertinente. Não sei se• V .
EX- teve oportunidade de acompanhar o porquê
desse chamado adicional: é porque, em São Paulo, a regra de precatório foi diferente do restante
do Brasil. O Tribunal criou, por medida administrativa, uma coisa chamada ofício de noventa dias.
Então, a Constituição determinava: em 1989, beteniza-se o total da dívida e vai-se pagar em oito
anos, em oito parcelas iguais. Para cada parcela
dessas, o devedor tem o direito de emitir títulos
que não contam para sua dívida, não contam para
o seu grau de endividamento no exato montante
da dívida. Essa é uma prerrogativa que tenho na
Constituição! E a sexta parcela só podia ser paga na
hora de seu vencimento. Portanto, no instante em
que chega a sexta parcela, independentemente do
que aconteceu lá atrás, independentemente do fato
de alguém ter usado não o das parcelas, mas de outra parte para outra finalidade, não pode me desobrigar, em primeiro lugar, de pedir e, em segundo lugar, de obter o direito que a Constituição me garante
da sexta, da sétima e da oitava parcelas.
Foi o que fiz. Consegui depois de dois anos. Já
tínhamos pago a sexta parcela, fomos ressarcidos.
Não há nenhum dispositivo na Constituição que diga
que não pode haver ressarcimento - fomos ressarcidos da sexta parcela. A sétima foi paga quando chegou a data de seu vencimento; e a oitava, os títulos
estão até agora no Fundo da Dívida do Estado, sem
serem trocados por dinheiro.
O Senado adotou uma posição que reputo
perfeitamente pertinente. Ele disse: os 606, para
pagar os complementos, o senhor só tem o direito
de emitir se descontar na hora em que transitar
em julgado. Hoje, eu nem preciso deles, porque a
sentença já transitou em julgado e ganhamos a
ação. Então, como não foram emitidos até agora,
não vão ser emitidos. Moral da história: como ga-
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nhamos a ação, tudo o que foi pedido anteriormente
para pagar os precatórios caiu. Como é que fica?
Meu primeiro objetivo era tentar mostrar que o
Estado de São Paulo - e nisso estou inteiramente de
acordo com o relatório - tem exatamente aquele
componente de contas. Isso é verdade, não há a
menor dúvida. Tentei hierarquizar isso no tempo, em
defesa até de uma acusação que recebo de que eu
não tinha o direito de pedir o que me é devido. Tinha, sim! Tinha todo o direito de pedir o que me era
devido. Tinha tanto direito que o Senado me deu.
Discutiu, discutiu bastante, contestou. Acabo de ouvir o Senador Esperidião Amin ler um texto do atual
Presidente do Senado a respeito daquilo; mas o Senado, finalmente, aprovou.
E o Senado, que aprovou, diz agora que eu
não podia pedir porque alguém anteriormente pediu e não usou bem? E que esse alguém que pediu e não usou bem contou, nas vezes em que pe•
diu, que estava pedindo além do que precisava?
Não há nisso nenhuma carga pessoal, nada.
Quando tenho que defender a conduta dos outros governos, defendo. Esse dinheiro não foi
para o bolso de ninguém nem para nenhuma negocjata. Muito provavelmente, ele foi usado para
pagar outras despesas do Estado. Ele não foi
usado para aquela finalidade para a qual ele fora
autorizado e nem foi usado para pagar um volume de precatórios que não tivessem nada a ver
com os oitavos, mas que podiam existir nesse
montante. O volume de precatórios envolvendo
os oitavos e mais o restante atingiu R$500 milhões
nesses quatro anos; e R$1.300 mil foram tirados.
Dei conta disso no dia seguinte ao que assumi,
numa reunião pública, com a imprensa assistindo.
Não se falava em CPI. A denúncia foi feita em São
Paulo.
Mas alguém fez tudo isso; e eu, agora, o que
faço? Não solicito o direito inalienável que me dá a
Constituição de obter a sexta, a sétima e a oitava
parcela? Não. Não posso deixar de fazer isso.
Já passei por isso também. Já fui Senador e,
portanto, já convivi com essas solicitações aqui. Elas
têm várias fontes de tramitação: Banco Central, Estados, o próprio Senado, os Tribunais de Contas.
Portanto, pode-se chegar a esse tipo de contradição.
No caso específico, está muito claro. O que o
relatório aponta é verdadeiro: o Estado. entendido
como um ente permanente, tem a seu débito um valor que emitiu e que não foi usado para precatório.
Isso é verdade.
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Evidentemente, se V. Ex- me perguntar qual a
posição do Governo atual no que se refere a isso,
digo que é a posição de quem governa um Estado
que tem esse Onus. Apenas quero deixar bem claro
como aquilo foi formado. Foi o que tentei fazer aqui,
porque, no final, a incidência disso está ocorrendo
no meu Governo. É o meu Secretário da Fazenda
que está pagando o Onus disso. É ele que está com
os b$ns indisponíveis. É ele que é citado como sendo objeto de uma sindicância. Não tenho nada a
opor no que se refere a uma sindicância com relação
a ele ou a mim. Mas, na realidade, pa~me uma
injustiça.
Por isso, faço questão de acentuar o tipo de
conduta do atual Governo, até em nome e em defesa de alguém que - meu Deusl - tem tido uma atuação absolutamente impossível de receber qualquer
cOntestação e que, no final, fica sob suspeita. Na
realidade, tenho uma convivência - aprendi com o
Senador Pedro Simon - muito maior com a oposição
que com o governo, porque sou muito melhor crítico
que construtor.
O SR. PRESIDEN I E (~rnardo Cabral) - A
Presidência quer dar conhecimento à Casa, já que o
Governador Mário Covas se referiu ao Dr. Voshiaki
Nakano, que recebeu expediente do Procurador-GeraI da República comunicando que determinou a instau ração de inquéritos policiais para apurar a prática
de crimes contra a ordem tributária e outras dos seguintes senhores: José Pereira de Sousa, Luiz Calabria, Ibraim Borges Filho, Fausto Solano Pereira, Rubens Cenci da Silva, José António de Freitas, Voshiaki Nakano, Jairo Cândido, Roberto Sanchez, Geraldo Biasoto Júnior, Fábio Pazzanese Filho, Oscar
Falk, Paulo Sérgio Prisco Paraíso, Ronaldo Ganon,
Fábio Barreto Nahoum, Galdino de Farias AMm
Neto, Katsumi Kihara e Genival de Almeida Santos
Filho.
A Presidência lembra também que amanhã haverá reunião, às 17h, ' para ouvir o ex-Prefeito de
Guarulhos, Sr. VICentino Papotto.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Concedo a palavra a V. Ex-.
A SRA.
FERNANDES - Sr. Presidente, gostaria de verificar com o Presidente da Comissão e com o ilustre Relator o seguinte: a Subcomissão de Sigilo Telefónico está encontrando uma dificuldade. Esta CPI aprovou a quebra de sigilo dos
então Secretários de Fazenda dos Estados e dos
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Municípios, e já recebemos, por intermédio da Telebrás, a informação de alguns números pessoais dos
senhores Secretários. Era entendimento, pelo menos à época que foi discutido o assunto, de que nós
tivéssemos também acesso aos números telefónicos
da Secretaria da Fazenda à época que estava sob a
responsabilidade
do Secretário.
•
Então, como a própria Telebrás não tem como
identifi<:ar, . deveria partir das próprias Secretarias,
,das pe§oas responsáveis, dos Governos dos Estados, a informação a esta Comissão de quais números telefônicos, à época, 95 e 96, estavam sob a responsabilidade de determinado Secretário da Fazenda, pprque estamos com os dados incompletos e estamos nos encaminhando para o fechamento dos
trabalhos da nossa Subcomissão para entregar ao
Relator e temos essa dificuldade; vamos entregar informações parciais.
Era esse o pedido que gostaria 8e fazer a V.
Ex-, Sr: Presidente. Se possível, encaminhar correspondência aos govemadores, prefeitos, solicitando
que informem quais e se os números telefónicos do
Governo eram específicos da Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - V.
Ex- será atendida.
OrA Adriana, providenciar o expediente.
. Com a palavra o eminente Senador Romeu
Tuma; a seguir, o Senador Pedro Simon e, por último, o Senador Sérgio Machado.
Tem V. Ex' a palavra, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Praticamente, com
quem fICa por último, o governador pouco tem para
discutir sobre o assunto.
Sr. Presidente, sabe V. Ex- que a minha vida
~mpre foi voltada para a~mpanhar inquéritos, processos, tribunais e que, pela primeira vez, participo
de uma Comissão Par1a~ntar de Inquérito.
Aproveito a presença de V. Ex-, Sr. Govemador, para dizer que o Senador Bemardo Cabral tem
se conduzido nesta CPI como um magistrado, como
urn.Ministro do Supremo Tribunal, isento, corajoso e
que não permite nenhum tipo de injustiça.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA - Também não posso
deixar de cumprimentar o Senador Requião porque,
graças ao trabalho quase diutumo de S. Ex- e da
equipe que tem trabalhado na análise de documentos, de processos - são volumes enormes, cheguei
a ver -, pode ter alguma deficiência, algum erro, mas
tem permitido aos Senador~s acompanhar de perto
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a evolução e principalmente por apresentar relatórios preliminares de acordo com as exigências do
Presidente.
Isso tudo nos permite, Governador - se o Presidente consentir que eu me refira à conduta de V.
ex--, constatar que, em razio dos outros depoimentos; dos dados apresentados pelo Senador Requiio
em vários relatórios que tivemos conhecimento, V.
ex- é um exemplo de conduta no gerenciamento da
coisa pública.

J

Eu presenciei, Governador, quando - não
posso precisar o tempo - V. Ex', na apresentação
dos novos prefeitos eleitos no Estado de São Paulo, teve oportunidade de permitir ao Secretário Nakano a apresentação de um diagnóstico do Estado
e o saneamento de
, algumas empresas que eram
deficitárias à épocà da sua assunçio. Se houver
algum engano, V. Ex' poderá me corrigir. Ficou
claro aqui, durante o depoimento, que a desculpa
ou a fachada legal do' uso do caixa único, que é
permit.ido por lei federal, nio serviu para encobrir
provavelmente .o uso do dinheiro fora do que a
Constituição exige, no Estado de São Paulo. É im- ·
portante o depoimento de V. Ex'. Pode ser até
constrangedora a sua presença, mas foi voluntária. O Presidente Bernardo Cabral disse que já havia conversado com V. Ex', que V. Ex' viria, já havia marcado data, não tinha o que discutir. Isso
tudo vai nos dando a certeza de que esta CPI não
está cometendo injustiças ao acusar determinados
gestores da coisa públicâ...
O SR. PRESIDEN I E (Bernardo Cabral) - Peço
a atenção para o eminente Senador Romeu Tuma.

•

O SR.
TUMA - ... pelo uso indêvido
do dinheiro para pagamento de outros benefl'cios e,
talvez, para enriquecer meia dúzia de malandros.
Tenlio tido oportunidade de fazer um rastreamento
nessa lavagem de dinheiro e é assustador. Talvez
não caiba aqui me referir, mas é assustador, injurioso, vergonhoso, agressivo principalmente para a
nossa sofrida população. Sei que é o sentimento de

V.

ex-.

Ficou bem caracterizado pela explicação de V.
ex-, mas eu gostaria de poder analisar o porquê da
providência de V. ex- com respeito ao oflcio de n0venta dias. V. ex- requisitou a emissão mesmo antes da sua decisão, final como prevenção, provavelmente para que, se houvesse a determinação do
Supremo, a obrigatoriedade de pagar, houvesse
tempo hábil para que esses títulos fossem emitidos e

V. ex- cumprisse a decisão do Supremo. Qual seria
o prejuízo se isso não acontecesse?
O SR. MÁRIO COVAS - Nesse sentido, devo
até falar em favor dos governos anteriores. A solicitação do otrcio de noventa dias tem a sua lógica baseada no seguinte fato, que agora vejo corroborado
pelo próprio parecer da Comissão. A discussão do
pedido de São Paulo aqui foi muito conflituosa no
aspecto relativo à reposição .ou não de pagamentos
já feitos.
O otrcio de noventa dias, uma regra de São
Paulo, determinava que, pago o ofício, o recálculo
imediato obrigasse a pagar em noventa dias uma diferença nascida de um cálculo que levava em conta
novos pa"metros. Foi por isso que caiu na Justiça.
Suponha que não tivesse autorização para fazer
isso. No vencimento de noventa dias, ou se pagava
ou se estava sujeito à intervenção, ou, então, pagava-se e depois ia-se pedir ordem para o Senado.
•
Mas se a regra que o Senado diz valer no relatório
de que não pode devolver o dinheiro que já foi pago,
então não se pode fazer isso a posteriorl. Então, a
lógica tem a ver até com os pedidos anteriores. Mas
o fato de pedir para esse objetivo não permite usar
para outro objetivo.
A vertente objeto de contestação é ter a autorização e usar para outro objetivo. Fazê-Ia não há mal
nenhum, embora eu, pessoalmente, ache que o Senado fez muito melhor, no caso do meu pedido,
quando condicionou, explicitamente, que os 606 mil
só podem ser feitos com trânsito em julgado. Esse
assunto hoje morreu pelo simples de fato que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a favor de São
Paulo a questão.
O SR. ROMEU TUMA - Foi agora a decisão?
O SR. ·MÁRIO COVAS - Foi agora, depois de
termos pedido. Até aquele instante não havia a decisão; havia uma liminar concedida pelo Supremo. Havia, como ninguém desconhece, uma série de notícias no jornal que diariamente apresentava o Governo de São Paulo como mal pagador, que não queria
pagar precatórios. Por quê? Porque eram exatamente as solicitações do ofício de noventa dias que chegavam aqui ao Tribunal pedindo intervenção de São
Paulo.
AvoIumararn-se os pedidos até que em determinado instante o Procurador-Geral deu parecer favorável. Todavia, o Presidente do Supremo declarou
que só julgaria o pedido de intervenção depois de
julgarem o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Votou-se a ação direta de inconstitucionalida-
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de e a declaração do Supremo foi a seguinte: o Tribunal pode, administrativamente, criar um pagámento adicional, desde que tenha havido erro no cálculo,
o que ele não pode é no caminho criar fndicas no-

E pelo depoimento que V. ex- trouxe aqui, os valores dos precatórios eram calculados, os seus reajustes, pela tabela do tribunal. Portanto, é essa comparação...

vos.

O SR. MÁRIO COVAS - Não há nenhuma diferença entre o valor dos oitavos com o valor realmente pago. Isso estáf : demonstrado aqui. E o que
ainda não foi pago, no dia que for pago vai ser colocado.
O SR.
ruMA _ Estou só fazendo a
colocação a Utulo de comparação com o que realmente aconteceu na maioria.

O que o ofício de noventa dias tinha feito foi incluir certos parâmetros, certos gatilhos, certas coisas
que não estavam computadas antes para efeito de
cálculo. Isso o Tribunal matou e, portanto, os R$600
milhões sequer serão emitidos. Não é que eles não
serão emitidos e não vão ser usados. Não poderão
ser emitidos porque, no caso dos R$600 milhões a
condicionante já limitava. Nos outros casos, não limitou, mas também não era crime não limitar. O errado
era não limitar, usar, e usar para outra finalidade.
Esse é que foi o erro. Agora, pedir acho até procedente, porque veja, nesse instante - está no Relat6rio - diz-se o seguinte: "O Estado de São Paulo não
podia pedir o ressarcimento da sexta parcela, porque ressarcimento não é possfvel". É possfvel, sim.
Não há nenhum lugar que se diga que ressarcimento
não é possível. Na Constituição não se diz isso, portanto, ressarcimento é possfvel. Como seria no caso
do ofício de noventa dias, se ainda não tivesse a au-"
torização. Ou então, se essa tese vale, se eu não tivesse pedido antecipadamente o ofrcio de noventa
dias, vencesse os noventa dias e eu tivesse que pagar, eu não tinha como ser ressarcido. Então, o pedido tem lógica. A concessão pelo Senado tem lógica.
Não tem lógica o uso para outra finalidade. Isso foi o
que aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Senador Romeu Tuma, V. ex- tem a palavra, ~Ia ordemo
O SR. ROMEU TUMA - Sabemos, e aqui foi
dito, que o Estado é um ente permanente. -Então, ele
tem que pagar o que deve. Há duas partes que têm
que receber, que são os requerentes dos precat6rios, que até agora não citamos, são as "pessoas que
têm que ser ressarcidas por algum beneffcio ou por
alguma desapropriação. Mas a respol}sabilidade criminal é individual, portanto, V. ex- tem ...
O ...SR. MÁRIO COVAS - Aliás, esses precat6•
•
nos aqUi ...
O SR. ROMEU TUMA - Não, digo a responsabilidade criminal de quem não usou devidamente o
dinheiro para o fim que foi explicitamente autorizado
é individual, é da pessoa que fez o uso indevido e/ou
autorizou. Lembro aqui alguns depoimentos, que a
quadrilha, a estrutura do Wagner Ramos usou a planilha do Nivaldo para inchar o valor dos precatórios.

t

O SR. MÁRIO COVAS - Eu gostaria de fazer
mais um esclarecimertto, se V. ex- permite.
Como V. Ex' disse que há credores disso,
não há credores nisso. Porque a única autorização
para emitir precatórios estava vihculada ao pagamento daqueles oitavos. Por uma razão, porque a
Constituição diz: em primeiro lugar, o senhor pode
pagar o que deve hoje em oito parcelas; em segundo lugar, o senhor pode emitir títulos para isso;
e em terceiro lugar, esses Utulos não fazem parte
da taxa de endividamento, isso só vale para esse
caso especffico.
O SR. ROMEU ruMA - Mas o credor que digo
é a pessoa que tem que receber esses valores.
O SR. MÁRIO COVAS - Ninguém tem que recaber. Porque esses valores da sétima, oitava, sexta, de uma a oitava, estão sendo pagos. Eles só teriam que receber mais se houvesse o offcio de noventa dias. Há outros precatórios, mas não são esses. Se V. Ex' está dizendo: por que não usam esse
dinheiro para pagar esse precatório? Paguei, no ano
passado, quinhentos e sessenta milhões de precat6rios.
O SR. ROMEU ruMA - Não estou dizendo
isso, não disse isso.
O SR. MÁRIO COVAS - Não, há outras pessoas para receber.
O SR. ROMEU TUMA - Sei, mas tem um prazo estabelecido.
O SR. MÁRIO COVAS - Mas essa só tem
para receber esses valores que estão ali.
O SR. ROMEU TUMA - Mas dentro dos prazos estabelecidos.
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Terminou, Senador?
TUMA - Terminei.

O SR.
•

