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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Declaro aberta a 20ª
reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Saúdo todos os presentes.
Esta reunião foi convocada para realização de audiência pública, cujo tema a
ser discutido são denúncias em desfavor do Comando da Polícia Militar do Estado
do Rio Grande do Norte. Foi também convocada para votação e deliberação de
proposições.
Como não temos quorum e a nossa audiência pública será bastante longa,
provavelmente a pauta deliberativa ficará adiada para o dia de amanhã, conforme o
Presidente Raul Jungmann já decidiu e comunicou aos Parlamentares através de
ofício.
Convido a compor a Mesa dos trabalhos o Sr. José Augusto de Souza Peres
Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte; Sr. Marco
Prisco Caldas Machado, representante da Associação Nacional dos Praças, Policiais
e Bombeiros Militares; Sra. Mary Regina dos Santos Costa, Presidenta da
Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte;
Sr. Jeoas Nascimento dos Santos, Presidente da Associação dos Cabos e Soldados
da Polícia Militar do Rio Grande do Norte; Major Francisco Flávio Mello dos Santos,
ex-Tesoureiro da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
Vamos dar início aos trabalhos informando que esta audiência pública foi
convocada a partir de um denúncia das Associações dos Cabos e Soldados e dos
Subtenentes e Sargentos do Rio Grande do Norte, que, por meio da Associação
Nacional dos Praças Policiais e Bombeiros Militares — ANASPRA, trouxe ao
conhecimento da nossa Comissão supostas irregularidades cometidas pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Cel. Marcondes
Rodrigues

Pinheiro.

As

supostas

irregularidades

denunciadas

já

foram

encaminhadas também à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte, que aqui se faz representar pelo seu Procurador-Geral, José Augusto de
Souza Peres Filho.
Vamos iniciar dando a palavra...
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Sra. Presidenta, peço a palavra pela
ordem.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Pois não.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA (DEM-MG. Sem revisão do orador) Sra. Presidenta, eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a Presidência, os Srs.
Convidados, os Srs. Delegados da Polícia Civil de todos os Estados aqui
representados e de pedir que realmente conste em ata que todos os requerimentos
de hoje estão prejudicados, tendo em vista a audiência preestabelecida e a falta de
quorum. Quero também registrar um protesto aqui, apesar de estarmos numa
democracia: o Requerimento nº 1, da pauta, é vazio, plenamente protelatório, como
ocorre muito nesta Casa, mas, enfim, estamos numa democracia e mais do que
V.Exa. ninguém sabe praticar essa democracia na Casa.
Também não posso deixar de me manifestar, com todo respeito aos
presentes, em relação ao contido no item 1 da pauta de audiência pública: denúncia
em desfavor do Comando da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Eu
acho que roupa suja lava-se em casa, e o que mantém as nossas instituições é a
disciplina. Não estou tomando partido, absolutamente. Esta aqui é a Casa do povo,
a nossa Casa. As questões têm de vir para cá pela sua gravidade, naturalmente.
Mas quero dizer que matéria desse teor, dessa natureza, não é para ser tratada em
audiência pública nesta Casa, porque as Polícias Militares de todo o Brasil têm um
código, têm o seu regulamento de disciplina, e há outros meios de se reivindicar, de
estar a favor ou em desfavor.
Obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Deputado, em relação ao
seu pedido, o Regimento me obriga a dizer que, se houver quorum antes da Ordem
do Dia e esta audiência pública já tiver terminado, serei obrigada a iniciar a
discussão e votação dos requerimentos. Não acredito que isso vá acontecer, porque
a Ordem do Dia vai começar por volta das 16 horas e a nossa audiência
provavelmente se estenderá até lá. Mas não posso, anteriormente a esse momento,
determinar que nada será votado hoje. O Regimento não me permite fazer isso.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Entendo, mas até em homenagem a
V.Exa. eu poderia pedir inversão de pauta para que se votasse o Requerimento nº 1,
e.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Não temos quorum,
Deputado.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Eu sei. Com certeza, se eu pedisse
inversão de pauta, nós iríamos derrubar a sessão por falta de quorum. E não vou
fazê-lo em homenagem aos convidados da audiência pública. Quero deixar isso
registrado. Se eu pedisse inversão de pauta, a sessão, com certeza, cairia.
Obrigado.
(Não identificado) - Sra. Presidenta, para me certificar: só será submetido,
no caso de haver quorum, depois da audiência pública?
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Sim.
Bem, quero registrar a presença também do Secretário da ANASPRA, o
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, de Minas Gerais.
Esclareço que, para ordenamento dos trabalhos, os nossos convidados
disporão de 15 minutos para a exposição, não podendo ser aparteados. Os
Deputados interessados em interpelar os convidados deverão inscrever-se
previamente junto à Secretaria.
A pedido do procurador, que prefere se manifestar ao final, vou conceder a
palavra ao Major Francisco Flávio Mello dos Santos, ex-Tesoureiro da Polícia Militar
do Rio Grande do Norte.
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sra. Presidente, solicito só uma
informação. O tema da audiência são denúncias em desfavor do Comando da
Polícia Militar. Essas denúncias serão apresentadas agora, aqui?
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Essas denúncias já foram
apresentadas à Procuradoria...
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas a Casa não tem conhecimento? Não
está aqui no tema.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - A Comissão tomou
conhecimento e está realizando esta audiência pública para que a Casa tenha
conhecimento.
Com a palavra o Major Francisco Flávio.
O SR. FRANCISCO FLÁVIO MELLO DOS SANTOS - Exma. Sra. Presidenta
desta Mesa, por intermédio de quem cumprimento todos os demais integrantes;
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Exmos. Srs. Deputados Federais; prezados irmãos das Polícias Militares de todo o
Brasil aqui representados; dignos representantes da Polícia Civil e da Polícia
Federal aqui presentes, boa tarde.
Em primeiro lugar, agradeço ao Grande Arquiteto do universo a oportunidade
de estar aqui, atendendo ao convite do Exmo. Sr. Deputado Raul Jungmann, mui
digno Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Estamos tristes, como bem ressaltou o nobre Deputado, por estarmos
trazendo os problemas do nosso Estado para este plenário. No entanto, no nosso
Estado, eles não foram resolvidos. Por isso nós o estamos fazendo. O convite foi
formulado pelo Ofício nº 172/2008. Agradecemos também a todos os componentes
desta Câmara que sabiamente aprovaram os requerimentos da Exma. Sra.
Deputada Luciana Genro, a quem agradecemos antecipadamente, pois, mesmo
pertencendo à bancada gaúcha, ao PSOL do Rio Grande do Sul, S.Exa. ouviu os
reclames e clamores dos integrantes da PM/RN, legalmente representados pelas
Associações de Subtenentes e Sargentos e dos Cabos e Soldados do Rio Grande
do Norte, aqui representadas pela ex-Sargento Regina e pelo Cabo Jeoas. Essas
associações tiveram a coragem de denunciar as inúmeras irregularidades e abusos
de poder praticados pelo atual comandante-geral da nossa Corporação.
De repente, os senhores podem perguntar quem é esse que vos fala. E me
apresento: sou o Major Francisco Flávio Mello dos Santos, atual membro do Centro
de Estudos Superiores, em licença especial, contando com mais de 20 anos de
serviço, tendo sido formado na Polícia Militar da Bahia e se aperfeiçoado na Polícia
Militar do Ceará. Exerci várias funções nas áreas operacional e administrativa da
corporação.
Venho voluntariamente à presença dos Exmos. Srs. Parlamentares tecer
objetivos comentários sobre algumas irregularidades do atual gestor maior da
PM/RN e principalmente responder, se necessário, a possíveis questionamentos
formulados, na esperança de que algumas medidas efetivas sejam adotadas por
V.Exas.
Destaco ainda que muito provavelmente receberei represálias dos níveis
superior e hierárquico em decorrência da aplicação do nosso arcaico regimento
disciplinar, que tolhe o direito à liberdade de expressão.
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Em síntese apertada, destacarei alguns fatos. Recentemente o comandantegeral se empenhou em campanha eleitoral, pedindo votos dos quartéis. Resultado
disso: a Associação dos Praças denunciou o fato ao Ministério Público e à Polícia
Federal, iniciando-se assim as perseguições hierárquicas aos membros dessas
entidades.
Quando a mim, exerci por 3 meses, na gestão do atual comandante, a função
de tesoureiro-geral e membro da Comissão de Controle Interno. Quando detectei
irregularidades praticadas pelo mesmo e pelo então coronel, diretor de finanças,
passei a me documentar, tirando xerox autenticadas dos documentos. Exemplos:
compras em bares, passagens aéreas para estranhos, festas, presentes para
familiares, compras fantasmas de gêneros alimentícios, convênios irregulares com
desvio de funções, dentre eles com o Banco do Brasil e os Correios, pagamento
ilegal de diárias operacionais entre outros.
Resultado:

o

gestor

maior

tomou

conhecimento,

fui

imediatamente

dispensado das funções, instauraram procedimento investigativo contra mim para
apurar extravio de um processo que já havia sido aprovado pela Control e já estava
arquivado há vários anos em setor próprio, extratesouraria.
Um outro fato: policiais militares engajados em associações solicitaram
cumprimento de aumento salarial, conforme fora acordado por escrito com o
Governo. Resultado disso: paralisação temporária dos serviços, resultando em
exclusão de todos os PMs, mais de 1.500 participantes, acusados de deserção,
contrariando inclusive parecer do Meritíssimo Juiz Auditor Militar. Todavia, esse
recurso foi perdido também no Tribunal de Justiça, ressaltando somente que o
comandante-geral é amigo íntimo do presidente do tribunal.
Vários documentos devidamente autenticados foram entregues ao Ministério
Público do Rio Grande do Norte, que determinou a suspensão imediata dos
convênios entre o Banco do Brasil e os Correios. O comandante-geral foi à
Assembléia Legislativa do Estado — por isso a roupa suja tentou-se lavar ali — onde
a maioria do Governo fantasiou, mascarou a verdade sobre os fatos denunciados.
Até agora, salvo melhor juízo, motivo desta audiência, nada foi feito ainda
para apurar essas denúncias anteriormente citadas, ressaltando-se que o patrimônio
particular do comandante-geral e do ex-coronel diretor de finanças, agora na
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reserva, são incompatíveis com suas rendas, e que praticamente nenhum bem é
colocado no nome dos mesmos. Como maior abuso de poder e por pura
perseguição política, ressaltamos ainda as exclusões dos presidentes das
Associações de Subtenentes e Sargentos e de Cabo e Soldados, que estavam no
exercício das funções.
Encerrando minhas palavras e colocando-me à disposição para algum
questionamento, agradecemos a oportunidade de participar deste harmônico e
importante encontro. Aproveitamos o ensejo para agradecer ao Deputado Alvaro
Dias, do Estado do Rio Grande do Norte, que custeou algumas despesas para
nossa estada aqui; ao Sindicato dos Praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro; aos
dignos representantes da ANASPRA, Sr. Marco Prísco Carlos Machado e Sr. Luiz
Gonzaga; à Presidenta da Associação de Subtenentes e Sargentos do Rio Grande
do Norte, Mary Regina; ao Presidente da Associação de Cabos e Soldados, Jeoas
Nascimento dos Santos; a todos os policiais militares, familiares e amigos que
acreditam e apoiam a luta pela justiça.
Muito obrigada pela atenção. Acreditamos que a partir desta audiência
novas medidas serão tomadas.
A SRA. PRESIDENTA (Luciana Genro) - Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Sra. Presidenta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Ouvi 2 comentários sobre quem é
este Deputado. Esqueci de me identificar, por favor, inclusive que tenho a honra de
contar com companheiros do meu Estado. Sou Deputado Edmar Moreira e
represento com muita honra o Estado de Minas Gerais aqui na Câmara Federal.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Muito obrigada, Sr.
Deputado. Concedo a palavra à Sra. Mary Regina dos Santos Costa, Presidente da
Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
A SRA. MARY REGINA DOS SANTOS COSTA - Saúdo à Deputada Luciana
Genro e, em seu nome, todos os Srs. Deputados e Deputadas aqui presentes.
Cumprimento

o Deputado Felipe Maia, do meu Estado, grande Deputado. Não

poderia deixar de citar alguns nomes, como o da minha advogada que está ali, Dra.
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Kátia Nunes, grande guerreira, que me vem ajudando. Abaixo de Deus, se não fosse
ela, eu já estaria presa.
Também gostaria de registar a colaboração do Subtenente Luiz Gonzaga, da
ANASPRA, Primeiro-Secretário, que tanto tem nos ajudado nessa luta injusta e
desleal, porque é uma luta do gigante Golias contra Davi. Infelizmente, na
Corporação da Polícia Militar, e acredito que grande parte dos companheiros que
aqui estão presentes sabem, infelizmente temos 2 lados. Temos o ciclo das Praças,
que envolve do soldado ao subtenente da Polícia, e temos o ciclo dos oficiais, que
vai do aspirante oficial até o coronel fechado da Polícia, chegando ao Comando da
Polícia Militar.
Diferentemente de alguns Estados que já amadureceram política e
culturalmente, infelizmente no nosso Estado ainda existe essa divergência entre
oficiais e praças. E o motivo disso causa-nos grande transtorno, porque a gente está
sempre em choque, mesmo quando não queremos. E por eles serem um círculo
mais fechado, evidentemente que todas as coisas que ocorrem no oficialato ficam
dentro do próprio oficialato. Mas a nossa associação, a qual dirijo há 4 anos e que
tem 70 anos de existência, a Associação de Subtenentes e Sargentos, Policiais
Militares e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte — e muito me
honra estar à frente dela — não poderia se calar diante de qualquer denúncia de
injustiça que ocorra dentro da corporação.
O que está ocorrendo no nosso Estado é muito simples. O nobre Deputado
Edmar Moreira foi muito feliz quando disse que roupa suja se lava em casa.
Realmente, Deputado, gostaríamos muito, e eu como presidenta gostaria muito de
poder ter deixado esse assunto dentro da nossa Casa. Mas infelizmente não tivemos
por parte de alguns setores administrativos do Governo do Estado, qualquer tipo,
qualquer sinalização positiva no sentido de se resolver a situação.
Estou há 11 meses excluída da Corporação e estou excluída por estelionato sem
existir um único cheque sem fundo no meu processo. Desafio qualquer cidadão,
qualquer jurista, qualquer desembargador, a apresentar um cheque sem fundo no
meu processo. Mas, mesmo assim, fui excluída por estelionato. E detalhe, temos no
nosso Estado não só minha pessoa, temos o companheiro, o Cabo Jeoas,
Presidente da Associação de Cabos e Soldados, que foi expulso por guerrilha,
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motim e subversão. Acredito que deva estar aqui o companheiro Soldado J. Lima,
Diretor da Regional de Mossoró. Esse rapaz, que se encontra ali, foi brutalmente
perseguido, Sras. e Srs. Deputados. Ele visitou, a passeio, 6 cidades do nosso
Estado, por perseguição política e pessoal do Comando da Polícia Militar.
O Deputado Felipe Maia, que é do nosso Estado, sabe perfeitamente o que
estou dizendo, porque o soldado J. Lima, da nossa Capital, Natal, com toda sua
família constituída, filhos estudando, esposa trabalhando, ele fazendo faculdade de
Contabilidade, foi tirado da cidade de Natal, levado para Mossoró, que é nossa
segunda maior cidade. Quando chegou a Mossoró, com 2 dias foi para Caraúbas,
com 3 dias, foi para Apodi, com 2 dias, voltou para Felipe Guerra, depois voltou para
Caraúbas, e agora se encontra ainda na cidade de Caraúbas. Foi excluído da
corporação por ter participado de um movimento paredista nosso, que, na realidade,
nada mais foi do que a maneira que encontramos de nossa voz não ser calada
totalmente.
No nosso Estado, essas perseguições não param por aí. Tive meu carro
arrombado 3 vezes, sofri 2 atentados, dispararam 7 tiros contra meu carro. Não
morri porque não era chegada a hora. Meu processo foi arquivado por falta de
provas, mesmo tendo um vigia — temos entrevistas, Deputada, e todo o material
que a Comissão necessitar — que disse ter visto 2 elementos numa moto, ter ouvido
os disparos. Esse homem não foi chamado para minúcias. A 2ª Seção da Polícia
Militar não trabalhou como deveria em cima de uma investigação mais severa para
sabermos quem, na realidade, mandou matar ou mandou assustar ou quais foram
os autores.
Em plena Avenida Jaguarari, em pleno meio-dia, nosso carro foi interceptado
por um opala preto sem placas, na presença de mais de 20 testemunhas, com 4
elementos dentro do carro, todos de brucutu. Se os senhores não sabem, brucutu é
um pano que o marginal usa. Tivemos o nosso carro interceptado e com várias
testemunhas. Mesmo assim nada foi feito.
Tivemos também um problema com nosso filho que também foi pego, teve 73
pontos na cabeça, quebrou o braço em 2 lugares, está com 2 platinas. Meu filho
Julian se encontra aqui, inclusive tirando fotos. Graças a Deus está aqui para contar
a história.
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Mas, como mãe, estive ao lado do corpo do meu filho, porque o médico me
disse: “Sargento Regina é a senhora?” Disse: “Sou”. “Fique perto de seu filho,
porque ele não vai escapar”.
Então, senhores, perdoem-me a emoção, mas é impossível não tê-la diante
destes 11 meses que tenho passado dentro do Estado do Rio Grande do Norte,
perseguida cruelmente por esse cidadão, Cel. Marcondes Rodrigues Pinheiro.
Não só a minha pessoa, temos 597 pais de família, trabalhadores,
cumpridores de seus deveres, que estão respondendo por um crime de deserção
que nunca cometeram.
V.Exas. sabem o que é deserção? Vou explicar. Deserção é um crime criado
na época da ditadura militar, nos porões da ditadura. Quando o soldado ia para o
campo de batalha, que tinha medo do que via e saía do campo de batalha, quando
retornava, era considerado desertor. Mas ele era reintegrado, e seus proventos eram
restabelecidos. Esse é o crime de deserção.
O Código Penal diz que é preciso que a pessoa esteja em local incerto e não
sabido. No nosso caso, o Deputado Felipe Maia está aqui presente e sabe disso,
estivemos durante 23 dias sentados dentro da Associação dos Subtenentes e
Sargentos de forma ordeira, pacífica, desarmados, esperando apenas uma decisão
do Governo do Estado. Não houve nada mais do que isso.
Fizemos manifestações responsáveis, conscientes, coerentes com o exercício
da profissão que exercemos: a Presidência da Associação dos Subtenentes e
Sargentos. O comandante foi implacável com a minha pessoa. Levou para o
pessoal. Não teve ética profissional de entender que a minha posição, enquanto
presidente da associação, é de jamais me calar diante de qualquer tipo de
barbaridade, atrocidade, perseguição e retaliação que venha a ser feita dentro da
instituição Polícia Militar. Até porque eu fui votada e estou lá pelos meus
companheiros, para exercer essa função. Então, o comandante foi muito infeliz.
Quando foi chamado à Câmara dos Deputados do nosso Estado, mentiu do
início até o fim da sua fala, porque disse que havia cancelado os convênios,
desrespeitando os Parlamentares presentes. Porque não se deve mentir. Eu aprendi
isso, que não se deve mentir, principalmente numa audiência pública, principalmente
na presença de homens e mulheres que foram escolhidos pelo povo para fiscalizar.
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Então, o Comando mentiu do início até o fim, dizendo que os convênios
tinham acabado. E, de repente, foi desmascarado. E nós dispomos, Deputada, da
matéria publicada na Tribuna do Norte para mostrar a V.Exa. Três dias depois da ida
dele à assembléia, o repórter Augusto César Bezerra, da Tribuna do Norte, faz uma
varredura na cidade e mostra os policiais dentro das agências dos Correios fazendo
a segurança privada.
Nós também temos como provar que, em nenhum momento, o convênio
Banco do Brasil/Correios acabou. Em nenhum momento, repito. Até porque os
malotes dos Correios no interior do Estado são transportados dentro das viaturas da
Polícia Militar, deixando evidentemente clara a maneira como está sendo feito o
desvio de função. Nós não somos preparados de forma alguma para sermos
agentes de segurança privada. Nós somos agentes de segurança pública. Somos
pagos com o dinheiro do cidadão para defendê-lo.
Eu tenho 18 anos de Polícia. Os senhores e as senhoras aqui presentes
tenham a certeza de que 14 anos deles eu passei na rua, trabalhando em guarnição,
4 anos dentro do presídio feminino do meu Estado, tirando o comando da guarda.
Eu tenho respaldo para dizer isso.
E também, com relação à alimentação, temos um problema grave no nosso
Estado. Nós ainda dispomos de uma coisa chamada rancho. Até o nome é horrível:
rancho. Não existe mais isso. As grandes polícias, as polícias que se
democratizaram, que culturalmente cresceram, hoje trabalham com o tíquete
alimentação, que é uma reivindicação nossa no nosso Estado.
E aí por que isso? Porque temos, inclusive, compras de banana a 70
centavos, dentro do nosso Estado, bananas fornecidas pelos próprios oficiais da
Polícia.

A farinha é fornecida por oficiais da Polícia. O peixe também.

E todas essas denúncias não são feitas de forma leviana e aleatória. Quero
deixar claro que todas essas denúncias que nós fizemos estão autenticadas,
registradas em cartório e à disposição da Comissão a qualquer momento.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Muito obrigada, Sargento
Mary Regina Costa.
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A nossa secretária, sempre atenta ao Regimento, me comunicou, me alertou
que, na ausência do nosso Presidente, Deputado Raul Jungmann, o Deputado
incumbido de presidir a audiência da nossa Comissão é aquele com maior número
de Legislaturas. Não sou eu, e, sim, o Deputado Edmar Moreira.
Então, Deputado, convido V.Exa. a assumir a Presidência.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Nobre Deputada Luciana Genro, eu
jamais cometeria com V.Exa. essa indelicadeza.
Realmente, regimentalmente, eu deveria estar presidindo a sessão. Mas, pelo
seu currículo aqui na Casa, pela sua seriedade e competência, eu peço a V.Exa.
que continue presidindo a sessão. Se o regulamento não permite, o Regimento
Interno deveria lembrar primeiro as damas.
Por favor.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Eu pergunto, então, a
nossa secretária, caso o Deputado abra mão, se eu posso continuar. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Sra. Presidenta, regimentalmente
acho que poderíamos colocar em votação a decisão tanto de V.Exa. quanto a do
Deputado Edmar.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Não é necessário votar, o
Deputado abrindo mão eu posso continuar, a não ser que haja um outro Deputado
presente que tenha mais legislaturas do que eu. Não sei se V.Exa. está na sua
terceira legislatura.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Não é o caso. Estou discutindo a
legitimidade da Presidência. Na qualidade de membro titular da Comissão, acho que
devemos seguir o Regimento. Mesmo contra a vontade do meu amigo, Deputado
Edmar, acho que temos de seguir o Regimento.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Para evitar qualquer
contestação à nossa reunião, peço ao Deputado Edmar que assuma a Presidência.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA - Deputado Bessa, agradeço, mas
seria uma indelicadeza da minha parte, primeiro pelos questionamentos que fiz
inicialmente. Eu não me sentiria confortável presidindo esta sessão, pelos
pronunciamentos que fiz inicialmente, com todo o respeito aos colegas da Polícia
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Militar que estão nos visitando, o Major Flávio, que já fez uso da palavra, e a
Sargento Regina. Eu não me sentiria confortável.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Sra. Presidenta, quero dizer ao nosso
colega Deputado Edmar Moreira que é não questão de gentileza ou não. Respeito
muito a Deputada Luciana, uma grande Parlamentar que temos na Casa, e acho o
posicionamento de V.Exa., Deputado Edmar, brilhante, um posicionamento de
pessoas que realmente têm educação. Mas estamos prestes a votar um
requerimento muito importante para a segurança pública.
Acredito que esse requerimento possa ser discutido com relação a isso, não
sei o Regimento. Talvez ele possa ser discutido posteriormente, definindo esse
posicionamento de V.Exa. Essa a minha questão. Não tenho nada contra a
Deputada, mas primo pela legalidade, principalmente quando se trata de uma
Comissão e pelo fato de que em instantes votaremos um requerimento importante
para a segurança pública e que V.Exa. conhece muito bem. Talvez pelo fato de já ter
sido policial, V.Exa. sabe realmente o que representa hoje a segurança pública para
o País. Temos de trabalhar para que cada dia mais possamos, grão a grão, passo a
passo, melhorar a nossa segurança pública, que é o nosso objetivo nesta Comissão.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Genro) - Deputado Edmar, V.Exa.
mantém a sua decisão de não assumir a Presidência? Por mim não há nenhum
problema,

não

me

sentirei

constrangida

nem

acharei

que

V.Exa.

está

desrespeitando o nosso trabalho. Quero apenas dar continuidade à audiência
pública.
Nesse sentido, se o fato de V.Exa. assumir a Presidência vai possibilitar que
possamos prosseguir os trabalhos tranqüilamente, até prefiro que V.Exa. assuma.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Dando prosseguimento a
nossa audiência pública, passo a palavra ao Sr. Jeoas Nascimento dos Santos,
Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do
Norte. V.Sa. dispõe de 15 minutos.
O SR. JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS - Em primeiro lugar, boa tarde a
todos os presentes. Agradeço à Deputada Luciana Genro, que propôs esta
audiência pública, e aos Deputados presentes, em particular ao Deputado Felipe

12

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0913/08
Data: 17/06/2008

Maia, do nosso Estado, que se faz representar aqui nesta audiência pública atento
aos assuntos do Estado. Muito obrigado, Deputado, pela presença.
Farei uma apresentação, que passarei às mãos dos senhores, para quem não
tem conhecimento do teor dos documentos que fazem parte dessa denúncia, desse
assunto. A partir de agora, V.Exas. passarão a conhecer os documentos que
levaram as entidades a denunciar o Comando da Polícia Militar do Estado do Rio
Grande do Norte. (Pausa.)
(Segue-se exibição de imagens.)
Essas denúncias foram formuladas pela Associação de Cabos, Soldados,
Subtenentes e Sargentos, publicadas na Tribuna do Norte, na edição de 4 de janeiro
de 2007, e foram formuladas contra o Comando da Polícia Militar do Estado do Rio
Grande do Norte.
Trata-se de bilhetes aéreos de Natal/Salvador/Natal, no período do carnaval,
que estavam em nome das esposas do Comando da Polícia Militar e do Comando
dos Bombeiros, Coronel Marcondes e Coronel Christian. Em tese, nada mais que
passagens aéreas, como outras tantas expedidas em Natal. O detalhe é que tais
bilhetes teriam sido comprados com recursos públicos, através de licitação, por
carta-convite.
O valor das passagens. (Pausa.) Aí mostra a agência que comprou. Esses
documentos já foram entregues, e nós já assinamos. Aí estão as notas que
comprovam; a empresa, AVITUR, Viagens e Turismo; os nomes das pessoas; o
valor.
Compras irregulares poderiam ser no valor de 1 real, mas é dinheiro público,
e público é relativo ao povo, que é de todos, comum, que serve para todos, notório e
hábito.

Compra de bolsas e

sapatos, provavelmente para esposas

dos

comandantes, em nome da Polícia Militar, no valor de 489,80 reais. Outras compras
de sapatos femininos, também em nome da Polícia Militar. Presente do Dia das
Mães para a esposa do subcomandante, uma bolsa no valor de 245 reais. Constam
a nota e o recibo.
Bem, senhores, como colocamos na apresentação, esses documentos
apresentados totalizam valor irrisório para o montante de um orçamento do Estado,
de um orçamento da Polícia Militar, no entanto, é dinheiro público. E dinheiro público
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pode ser o menor valor possível, mas deve ser usado para o público, em nome de
todos. E não foi só isso. Esses documentos são aqueles que chegaram para a
Associação de Cabos e Soldados, que teve a responsabilidade e o cuidado de
entregá-los ao Ministério Público do nosso Estado, sobre os quais o ProcuradorGeral, que se encontra aqui, deverá dar as explicações, quais providências foram
tomadas.
Outros documentos que também chegaram à Associação dos Subtenentes e
Sargentos também foram denunciados, entregues ao Ministério Público. Para os
senhores terem uma idéia, gêneros alimentícios foram comprados, como maçãs,
peras, uvas, camarões, queijos, mas, na prática, nunca vimos o policial militar fazer
uso dessa alimentação. Pelo contrário, como a Sra. Regina disse, a alimentação
servida no rancho da Polícia Militar não é condizente, infelizmente, com a
necessidade nutricional que o policial tem para estar na rua, bem alimentado e
cuidando da sociedade.
Srs. Deputados, senhores presentes, a retaliação para quem denunciou tudo
isso foi a exclusão da Polícia Militar. Fui excluído da Polícia Militar no último dia 3 de
dezembro. No meu processo inquisitorial, quem o presidia, no parecer final, me
inocentou pelos meus atos, dizendo que não havia crime algum e que eu deveria
ser, sim, punido pelo regulamento disciplinar, que prevê de repreensão a detenção
de até 60 dias. No entanto, o Comando da Polícia Militar, evocando para si a
responsabilidade, numa demonstração de ódio pelas denúncias que tínhamos
divulgado por meio da imprensa e encaminhado para o Ministério Público, excluiume, a bem da disciplina, das funções de cabo da Polícia Militar, no último dia 3 de
dezembro.
Esse processo está no Tribunal de Justiça do Estado. Estamos aguardando
um resultado positivo, tendo em vista que foi de forma arbitrária, usando apenas o
seu entendimento, que ele veio a me excluir das fileiras da Polícia Militar. O motivo
que ele utiliza para minha exclusão foi o de que fiz críticas ao comando, foi por ter
dado uma entrevista sobre esses assuntos nos jornais da Capital do Estado. Para os
senhores terem idéia de como é a nossa legislação e a situação no Estado.
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Por esse motivo o comandante resolveu excluir a minha pessoa, assim como
o soldado J. Lima, que também está presente. Devido a todas as perseguições
sofridas, o soldado faz, hoje, tratamento psiquiátrico na cidade de Natal.
O Comando me excluiu por esse o motivo. Hoje nos encontramos excluídos
da Polícia Militar. Queríamos, sim, que em vez das exclusões tivesse vindo o
resultado das nossas denúncias, mas até agora não apareceu nada.
Outra coisa para V.Exas. tomarem conhecimento: temos no Estado o artifício
da diária operacional, que seria, na lei, pelo que está escrito, uma contribuição
compensatória do Estado para que os policiais prestassem um serviço para a
sociedade de, no mínimo, 6 horas. Isso ocorreria esporadicamente, havendo
necessidade. No entanto, no Estado, a diária operacional tornou-se um policiamento
necessário. As diárias operacionais não têm nenhum controle. Elas ficam
praticamente retidas na Capital, em Natal, forçando o profissional do interior, que já
trabalha numa escala de 24 horas por 24 horas, a tirar o serviço extra no único dia
que está de folga, como ocorre na cidade de Mossoró, da qual o companheiro J.
Lima é representante. E essas diárias operacionais, que deveriam ser publicadas,
seja no Diário Oficial, seja no Boletim Geral da Polícia Militar, para quem vai cada
diário operacional — isso não acontece no Estado. É apenas publicado nos BGs o
lote do valor que é vindo e publicada a transferência bancária do valor feito, mas não
é discriminado para quem são essas pessoas.
Então, suspeita-se aí que há um desvio de verba pública, o que também
denunciamos e levamos ao conhecimento do Procurador-Geral esse tipo de
atividade feita no Estado, para que sejam tomadas as devidas providências.
O Comando da Polícia Militar, no Estado, depois que fizemos essas
denúncias, passou a perseguir, como já falei, através das exclusões, mas passou a
perseguir também as entidades de forma geral, quando prendeu os repasses das
entidades por 3 meses. Que repasses são esses? São os valores que os associados
pagam de mensalidade para a entidade poder funcionar e lutar pelos seus direitos,
porque essa é a função da entidade. Isso é descontado do policial e depositado na
conta das entidades, mas esse dinheiro passa pelo Comando para que seja
liberado. E o Comando, por 3 meses, prendeu esses repasses em forma de
retaliação. Solicitou a devolução legal da disponibilidade dos policiais que
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trabalhavam na Associação. A disposição legal, porque uma legislação estadual
permite que associações e sindicatos, que tenham mais de 500 filiados, a cada 500,
ela tenha um funcionário público à disposição, e aí, no nosso caso, temos
praticamente 4 mil policiais associados e teríamos direito a 8 policiais à disposição;
nós tínhamos 4 policiais à disposição, e o Comando solicitou a devolução, coisa que
nós não fizemos, por legalidade; não fizemos por insubordinação, como ele tenta
dizer. Não devolvemos os policiais por uma questão de legalidade, porque na lei
está que temos o direito de ter aqueles policiais à disposição.
No caso da companheira Regina, inclusive, ela tinha uma policial psicóloga,
formada em psicologia, que prestava serviço aos sócios das 2 entidades, através de
um convênio que tínhamos com ela, praticamente às crianças, às famílias, e
especificamente, por ter especialização na área infantil, prestava serviços a mais de
170 crianças, filhos de policiais, e o Comando pediu a devolução dessa policial
durante a perseguição, fazendo com que deixássemos de prestar este serviço ao
policial militar.
O mais grave é que o Comando da Polícia Militar e outras autoridades do
Estado não reconhecem as Associações depois dessas denúncias. Enviamos um
ofício para ser recebido pelo Comando da Polícia Militar e o mesmo diz que não
somos mais policiais; então, pelo fato de não sermos mais policiais, não recebem as
entidades, que é uma entidade de direito privado; não precisa ser policial para estar
na Presidência, para que ele viesse receber ou discutir os assuntos de polícia,
quando ele sabe que, no caso da companheira Regina, que passou 14 anos
trabalhando na rua, eu acho que conhece muito mais a Polícia Militar do que ele. Eu
tinha apenas 7 anos de polícia, não conhecia tão bem a Polícia Militar, mas, também
trabalhava na rua; conheço o sofrimento e a dor de ser Policial Militar sem o justo
reconhecimento e sem os artifícios necessários para desempenhar um bom trabalho
de segurança pública para a sociedade. Porque todos sabem aqui como está a
situação de todas as polícias do Brasil, não só do Rio Grande do Norte.
O Major dizia aqui que, quando denunciou Correios e Banco do Brasil,
sabemos que esses convênios são práticas realizadas em todos os Estados
brasileiros. E, aí, o nobre Presidente falou da questão de resolver o problema no
Estado, mas esse é um problema que acontece no Estado, mas que é um reflexo,
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pois acontece também em todos os Estados brasileiros esses convênios e a gente
puxa o gancho no Estado, e traz esse assunto para a Comissão, para que seja
levado em consideração e sirva de alerta para que esta Comissão tome as
providências de fazer investigações e chegarmos a um posicionamento que venha a
favorecer a sociedade e as Polícias Militares de todos os Estados.
A título de encaminhamento, queremos pedir que a Comissão, ao final, faça
um parecer solicitando as providências no sentido de ser aberto um Inquérito Policial
Militar no Estado, para que o Comando da Polícia Militar se explique, através desse
inquérito, tanto com relação às denúncias que foram feitas, como aos documentos
que foram apresentados. Até agora, não foi tomada nenhuma providência nesse
sentido.
No meu caso, por exemplo, quando fizemos essas denúncias, foi aberto um
Inquérito Policial Militar no outro dia para a minha pessoa, mas até hoje — vale
salientar — o Ministério Público não ofertou a denúncia. No entanto, o Comando da
Polícia Militar já me excluiu, mesmo sem eu ter sido denunciado na auditoria militar.
O próprio Comando, em outras entrevistas, fala que não pode excluir outros policiais
que respondem por extorsão e por outros crimes, porque não terminou o processo
da auditoria militar.
E aí não entendemos como é que essas coisas podem acontecer na prática.
Crimes mais graves do que o nosso, e muito mais graves do que o nosso, precisam
terminar todo o processo na auditoria militar para haver a exclusão. E, no nosso
caso, por ter denunciado o Comandante da Polícia Militar, sem ser denunciado na
auditoria militar, pode ser excluído da Polícia. Então, são contradições.
Outro encaminhamento é que a Câmara possa fazer uma carta à
Governadora solicitando providências e o afastamento do Comandante, enquanto
ele estiver sendo investigado, respondendo a essas questões. Agora, elas estão só
no Ministério Público, mas talvez consigamos a abertura de IPM.
No mais, agradecemos a oportunidade de poder trazer essa discussão para o
âmbito nacional, trazer essa discussão para esta Casa, tão respeitada que é. Com
certeza, isso servirá de estímulo para que outros Estados possam também trazer as
suas questões, porque sabemos que a realidade em cada Estado não é tão
diferente.
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É preciso, sim, que pessoas sérias, como a Deputada Luciana Genro,
pessoas sérias, como o nosso nobre Presidente, Deputado Felipe Maia, possam,
sim, exercer o seu papel dentro da sociedade, que é de fiscalização, e ajudar a
população do nosso País a viver melhor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Como mediador, nobre
Deputada Luciana Genro, estou presidindo esta sessão e, Deputado Felipe Maia,
Deputado Laerte Bessa, eu não posso deixar também de tecer alguns comentários,
evidentemente até para ser coerente com aquilo que eu disse no início.
Eu ouvi aqui e repito, constrangido: não conheço a administração da Polícia
Militar do seu Estado, do Rio Grande do Norte, mas conheço a índole, a massa das
Polícias Militares de todo o Brasil.
Com todo o respeito, Jeoas, a você, a Mary, ao próprio Marco Prisco, que
ainda vai fazer uso da palavra, com todo o respeito — repito —, coloco sob certa
suspeição o que vocês declararam, porque vocês já foram punidos.
Não estou entrando no mérito da lisura, da retidão como ou não foram
punidos, mas eu acho que reivindicação dessa natureza, de ordem pessoal, não
deveria se fazer aqui. Isso, se não banaliza, pelo menos apequena o que vocês
estão reivindicando. Devem reivindicar, sim, que a associação de vocês seja
reconhecida.
Insisto também que o foro apropriado — V.Exa. tem a honra de pertencer
àquele Estado, Deputado Felipe Maia — é a Assembléia Legislativa do Estado. O
foro mais apropriado é com os Srs. Deputados Estaduais, sem dizer que nos honra
muito a presença de todos os senhores e senhoras aqui. Eu não estou falando o
contrário.
Outra coisa: pelo que me consta, a Polícia Militar tem a sua Corregedoria.
Todas as Polícias Militares a têm. A Polícia Militar — eu fui informado — do seu
Estado, Maia, como não poderia ser diferente, presta contas ao Tribunal de Contas
do Estado. Compete fazer uma investigação lá, de âmbito mais interno,
relativamente a todos esses questionamentos que os senhores estão fazendo.
O SR. FRANCISCO FLÁVIO MELLO DOS SANTOS - Graças a Deus.
Infelizmente, só uma retificação, com a permissão do senhor. Essas contas
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infelizmente não são encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado porque são
extra-orçamentárias. É uma espécie de caixa dois, a critério do Comandante-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Essas acusações são
muito graves. E o Comando-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Maia,
se ele se silenciar sobre esta audiência pública, ele está sendo, no mínimo, omisso
ou negligente com essas acusações, que são muito graves.
Em princípio, usando o regulamento, esse tipo de acusação não poderia estar
sendo feita aqui da forma como está sendo feita. Mas aqui é a Casa do povo. E cada
um arca com o ônus daquilo que faz ou deixa de fazer.
Passo a palavra ao Sr. Marco Prisco Caldas Machado, representante da
Associação Nacional dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares. De qual Estado?
O SR. MARCO PRISCO CALDAS MACHADO - Sou do Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Você pegou uma carona no
desfile lá, da turma, não é?
O SR. MARCO PRISCO CALDAS MACHADO - Não, não. Não cheguei a
pegar.
Boa tarde a todos. Agradeço ao Presidente da Mesa, Deputado Edmar
Moreira; à Deputada Luciana Genro, com todo o carinho; a todos os presentes no
plenário, especialmente a alguns companheiros que já estão na luta comigo há
muito tempo: companheiro Gonzaga, de Minas Gerais, Secretário da minha
Associação Nacional, na qual tenho sido Diretor Nacional da Associação Nacional
dos Praças, da qual tenho honra; ao companheiro Valente, Policial Civil do Estado
de Minas Gerais; ao companheiro Ganda. Estamos nessa luta há muito tempo. E a
todos os presentes, Delegados, oficiais da Polícia Militar e cidadãos civis.
Sou também demitido da Polícia Militar do Estado da Bahia. Fui demitido no
dia 8 de janeiro de 2002. Mas não por ser demitido que não me considero um exmilitar. Sou um Policial Militar do Estado da Bahia sub judice com todo o respeito. E
ninguém vai tirar essa honra minha de ser Policial Militar. Está na justiça. Sou um
Policial Militar e ninguém vai tirar essa honra porque corre no sangue isso.
Infelizmente, no nosso Estado, e em outros Estados não é diferente. A
ditadura impera nos quartéis. Do portão para dentro, a realidade é uma; do portão
para fora, a realidade é outra. Por isso, Deputado Presidente, com todo o respeito a
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V.Exa., estamos tendo aqui o direito de nos externarmos e falar publicamente.
Porque infelizmente, ainda hoje, neste País que se diz democrático, a Polícia Militar
não tem democracia. Dentro dos porões, do portão para dentro, a democracia não
existe. A prova é que há 3 militares aqui com fichas corretas, excepcional
comportamento, que honram a categoria, que amam ser Policiais Militares, e foram
demitidos apenas porque denunciaram irregularidades cometidas lá dentro pelo
Comando.

Comando

este

apurado

pelos

próprios

comandados

deles.

A

Corregedoria é formada por coronéis também, por oficiais. O corporativismo na
corporação é muito grande. Quem não sabe disso? A Assembléia Legislativa,
quando a maioria é do Governo, é apenas a casa homologadora do Palácio do
Governo. Nada mais do que isso. Todos sabem como a política funciona neste País.
Infelizmente, essa é uma realidade que temos que aceitar. Calados, não.
Jamais aceitaremos calados. Sempre vamos nos pronunciar; sempre vamos lutar
contra essa aberração que acontece neste País. Infelizmente, no nosso Estado, na
Bahia, também acontece isso. Tivemos na semana passada um caso bárbaro, um
caso gravíssimo. Uma Policial Militar, uma mãe de família, uma mulher, foi
barbaramente agredida por um Tenente da Polícia Militar. O que aconteceu? A
Corregedoria fez o quê? O Comando fez o quê? Ela passou a ser ré e ele passou a
ser vítima. Ela foi presa, ficou presa 5 dias enjaulada em cela e ele foi transferido
para um CPM gratificado. Cadê a elucidação dos fatos? A associação é que tomou a
providência. Fez a soltura da soldada, entrou com 3 ações na Justiça e colocou o
fato na imprensa. Depois do fato ser tornado público, ela foi solta. Mas graças a um
habeas corpus conseguido pela associação. Então essa é uma realidade que não
podemos aceitar. Quem está pagando o preço por isso? A sociedade. Como está a
segurança pública hoje no nosso Estado? Chega de discurso. Chega de bravata.
Não podemos mais aceitar a segurança nos estados sendo tratada como está sendo
tratada. Nós, praças, temos que ser ouvidos. Nós, praças, não podemos ser apenas
instrumento ou bode expiatório para estar na rua combatendo o crime. Não adianta.
Se a gente matar mil marginais hoje, amanhã descem 10 mil nas maternidades. A
violência não é questão policial; é uma questão social. Está aí provado: no morro do
Rio de Janeiro, colocaram o Exército lá, e o que fez?
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A gente lutou e sempre vai lutar pela unificação das Polícias para ter uma
Polícia Estadual. Não cabe mais uma Polícia Militar, argüida em um código penal
militar arcaico, que cuida do cidadão comum na rua. Não cabe mais aceitar isso.
Não cabe mais pais e mães de família estarem sofrendo. Não é só agradar a
Soldado Mary Regina. É a mãe de família Mary Regina. Ela é uma cidadã comum.
Infelizmente, a Constituição do nosso País ainda não nos reconhece como cidadãos.
A Constituição Federal veda todos os direitos aos Policiais Militares. No primeiro
artigo ela fala que todo cidadão brasileiro tem direito a tudo, à liberdade de
expressão, e quando chega lá na frente, fala que o Policial Militar não tem direito a
nada. Nós viemos de onde? De Marte? Caímos aqui, colocamos uma farda, somos
robô? Cadê o direito nosso? Nem direito à livre expressão temos, o senhor próprio
colocou, que esse assunto não era para ser tratado aqui, era para ser tratado dentro
do quartel, que poderemos ser punidos. O regulamento não me alcança hoje, não
alcança a Regina, mas alcança o Major. Graças a Deus nós temos oficiais que
honram a estrela que colocam no ombro.
Eu quero aqui lembrar saudosa e honrosamente o Capitão Carlos Lamarca,
do Exército brasileiro. Quando ele servia o Exército brasileiro, pensava em servir o
povo, não a governos arcaicos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Desculpa, o Lamarca foi
criminoso. Desculpa.
O SR. MARCO PRISCO CALDAS MACHADO - É uma posição que o senhor
tem. É uma posição contrária.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - É a minha posição e não
me arredo dela. Desculpe, pode falar.
O SR. MARCO PRISCO CALDAS MACHADO - Eu respeito a posição do
senhor. Mas, infelizmente, o Policial Militar também foi pago para servir o povo, o
cidadão, mas ele não tem direito para servir esse cidadão. Nossos direitos são
vedados. A sociedade está pagando um preço muito caro por isso. Quantos pais e
mães de família estão perdendo suas vidas? Hoje, o Policial Militar infelizmente
perdeu o maior estímulo que tinha, o de vestir a farda, de ir para a rua trabalhar, de
dedicar sua vida quando ele faz o juramento. Acabou esse estímulo. Nós não temos
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mais esse estímulo. Nós vivemos isso todos os dias nos quartéis, nas ruas. Isso é o
pior. A sociedade está sofrendo isso.
Eu falo pelo meu Estado. Nesse final de semana, no Estado da Bahia,
morreram 4 policiais, 3 militares e 1 civil. Foram 7 policiais baleados no final de
semana. São 24 policiais assassinados até agora. Não chegamos nem aos meados
do mês de junho. Ano passado, morreram 45. É mantida uma média de 43 a 45
policiais mortos, a maioria militar. A criminalidade na Bahia triplicou nesses últimos
tempos, porque o Policial Militar simplesmente está se esquivando de trabalhar.
Testemunhei um fato ocorrido lá com um grupamento especial da Polícia Militar,
criado para combater o crime organizado, extremamente treinado, trabalhado,
armamento pesado. Houve um grande assalto a um mercado da Bahia. Esse grupo
foi informado pelo rádio, mas o oficial respondeu: a minha viatura está do outro lado
da cidade, não tem como chegar ao local. Estão se omitindo de trabalhar. Não
adianta. A sociedade vai pagar o preço. Nós não vamos nos acabar e entregar
nossas vidas por isso. Nós perdemos o estímulo de entregar nossas vidas para a
sociedade. Chega disso. Chega de discurso. Temos que colocar isso em prática. A
prática é acabar com isso que acontece. A sociedade não sabe o sofrimento que
esses pais e essas mães de família têm nos quartéis, a forma como fui demitido.
A Constituição Federal fala que todo servidor público para ser demitido tem
que ter o amplo contraditório e o direito de defesa. Eu dormi policial e acordei
demitido. Simplesmente o comandante olhou na minha cara e falou: ”Eu sei que
você era (ininteligível); agora, vá apagar o seu vexame; corra atrás dos seus
direitos.” Estou correndo atrás dos meus direitos. Sei que vou voltar, mas jamais me
calarei diante dessas aberrações que acontecem neste País. Essa associação foi
criada para não se calar, para mudar a realidade, para tentar mostrar à sociedade o
que acontece nos quartéis da Polícia Militar, o que acontece daquele portão para
dentro. Temos vários casos na Bahia de assédio moral, assédio sexual, estupros
praticados contra praças na Polícia Militar do Estado da Bahia. Tenho certeza de
que isso não é diferente em nenhum Estado. A nossa associação viaja este Brasil
inteiro e conhece a realidade. O que aconteceu com a companheira Regina, o que
aconteceu com o companheiro Jeoas por denunciar fatos aberrantes de um
Comandante comprar bolsa de grife, sapato de grife, em nome da Polícia Militar para
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presentear seus entes queridos, viajar para passar o Carnaval na minha terra, na
Bahia. Carnaval lá é bom realmente. Contudo, com dinheiro pago pelo Estado no
caixa 2. Está comprovado. Qualquer jurista prova essas denúncias. Não tememos
provar essa denúncia não. Está aqui o Major, que foi tesoureiro, teve a coragem de
mostrar que é um homem ético, que não ia se vender. Ele está na ativa, é oficial de
Polícia, que honra a corporação. Está tudo comprovado. Infelizmente, eles passaram
a ser réus, e o Comandante está no Comando lá; não perdeu o cargo, não foi
afastado do cargo. Está tudo comprovado. Não tem nada escondido. Não temos
vergonha de mostrar a realidade dos fatos. Nós esperamos que isso acabe.
Estamos trazendo esse problema para Brasília porque no Estado não deu mais.
Esperamos e temos a consciência de que o Ministério Público, por ser um
órgão sério, vai apurar os fatos, porque a nossa única esperança é o Ministério
Público. Na Bahia, o Ministério Público procura apurar tudo o que passamos para
ele. E tenho certeza de que o Ministério Público de Natal, do Rio Grande do Norte,
não ficará a par disso. Nós trouxemos esse caso para Brasília, e temos esperança
de que ele será levado adiante.
O comandante de Natal queria demitir 597 pais de família. E a sociedade
queria prender 597 policiais militares, que foram treinados, preparados. Quem paga
o salário deles? Quem bancou para formar aqueles policiais? Fizeram uma
manifestação extremamente ordeira e pacífica, lutando pelos seus direitos, para
mostrar à sociedade que a polícia não presta, que a polícia não estava prestando
bom serviço àquela sociedade. Como aconteceu na greve da Polícia Militar no
Estado da Bahia, em 2001, na qual lutamos não por salário — foi a primeira
manifestação de trabalhadores no País, e o salário era o quinto item da pauta —,
mas, primeiro, por respeito. O primeiro item da pauta era a mudança do nosso
regulamento, porque nele constava que, para a pessoa se casar, tinha de pedir
permissão ao comandante-geral. Isso acabou no Estado da Bahia, mas em vários
Estados ainda existe. No Rio Grande do Norte ainda existe isso, assim como em
vários outros Estados. No nosso Estado, se estivéssemos em lugar público ou
privado e chegasse um oficial de polícia, tínhamos de nos levantar. Eu e minha
esposa tínhamos de ceder o lugar para ele. Essas aberrações existem desde a
época de Garrastazu Médici. Não dá para compreender isso. Temos de mudar esta
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realidade. A sociedade evoluiu, cresceu. A violência está estampada. Como
combater o crime organizado? Com um teco-teco na mão, enquanto eles são
totalmente organizados? Só com discurso, não ouvindo aquele que está diretamente
alocado, que está no meio do povo, trocando tiro, defendendo a população?
Eu vi colegas tombarem do meu lado. Eu trabalhei em guarnição e vi colega
tombar do meu lado. Trocamos tiros com bandidos. Fomos para a delegacia e o
levamos para o IML. Na mesma hora voltei para a rua para trabalhar. Parecia que
não estava acontecendo nada. O oficial determinou que eu fosse trabalhar. Na
polícia não há serviço de psicologia. Na polícia não afastam homem para nada. Eles
só querem que a pessoa trabalhe, que seja robô. Isso tem de acabar.
Agradeço a todos a oportunidade de falarmos. Quero dizer que eu, soldado
Prisco, da Polícia Militar do Estado da Bahia, considero-me soldado, sim. Vou voltar
pela corporação. Como eu saí de cabeça erguida, voltarei de cabeça erguida. Nós
vamos, com certeza, mudar esta realidade. Não vamos aceitar que isso aconteça.
Vamos sempre falar, de qualquer forma que seja, para que sejamos ouvidos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Concedo a palavra ao Sr.
José Augusto de Souza Peres Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte.
O SR. JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA PERES FILHO - Sr. Presidente,
Deputado Edmar Moreira, em nome de quem saúdo todos os membros da Mesa;
Exma. Sra. Deputada Luciana Genro, autora do requerimento para realização desta
audiência pública, em nome de quem saúdo todos os demais Parlamentares
presentes; minhas senhoras e meus senhores: com muita satisfação, represento o
Ministério Público nesta audiência pública.
No Ministério Público do Rio Grande do Norte, com muita honra, desde 1988,
a Procuradoria-Geral sempre é ocupada pelo membro mais votado da classe. O
Governador de Estado pode escolher qualquer um dos 3 membros da lista tríplice,
segundo suas conveniências. Essa é a verdade. Mas, no Rio Grande do Norte,
desde a edição dessa norma, pela Constituição de 1988, sempre foi escolhido o
mais votado pela classe, o que nos dá muito mais autonomia e independência em
relação ao Governo do Estado.
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De junho de 2003 a junho de 2007, foram denunciados 30 Prefeitos no Rio
Grande do Norte. Estou na Procuradoria-Geral de Justiça há quase 1 ano —
completo 1 ano como Procurador-Geral de Justiça amanhã, dia 18 de junho. Nesse
período, nós já oferecemos mais de 50 denúncias contra Prefeitos; 2 Deputados
Estaduais foram denunciados por alguns crimes. Os dois, coincidentemente, hoje,
são da base do Governo. Tive a duvidosa honra de oferecer denúncia contra um
Procurador de Justiça, meu colega, que se senta comigo na bancada do Colégio de
Procuradores, por entender que algumas irregularidades foram praticadas quando
ele ocupou a Secretaria de Segurança Pública no nosso Estado. Há também um
ex-Governador de Estado que hoje responde a mais de 30 processos, entre ações
de improbidade administrativa e ações penais; algumas delas subscritas por mim.
Esse ex-Governador, inclusive, foi preso aqui no Distrito Federal, porque ele vinha
se esquivando de prestar depoimento, de ser interrogado em algumas ações penais.
Eu estava aqui em Brasília, quando soube da sua presença, e nós conseguimos
levá-lo preso para Natal.
De forma que o Ministério Público do Rio Grande do Norte não é um
Ministério Público leniente, de maneira alguma. Até porque hoje eu ocupo um cargo
que também muito me honra: o de presidente do Grupo Nacional de Combate às
Organizações Criminosas Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo Santos,
que é um braço operacional do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais.
Quando eu assumi esse cargo, disse o seguinte: a criminalidade organizada
tem pai e mãe bastante conhecidos. A mãe do crime organizado chama-se
corrupção e o pai chama-se Estado leniente. Esse Estado leniente não encontra
guarida no Ministério Público do Rio Grande do Norte.
A respeito das denúncias aqui trazidas, eu gostaria de informar que existem
11 procedimentos instaurados no Ministério Público do Rio Grande do Norte, nas
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Sonegação Fiscal, sendo
um de 2004, um de 2005, seis de 2006 e três de 2007. Um é para apurar indício de
prática de ato de improbidade administrativa; outro, possíveis irregularidades
administrativas na Polícia Militar; outro, irregularidades na promoção e agregação na
Polícia Militar; outro, possível irregularidade na expulsão da Sargento Regina dos
quadros da PM/RN; outro, possíveis irregularidades na compra de gêneros
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alimentícios; outro, possíveis irregularidades na utilização de verbas orçamentárias
para custeio de despesas; outro, pagamento irregular de diárias operacionais; outro,
irregularidade no pagamento de passagens a pessoas fora do quadro de pessoal da
Polícia Militar; outro, pagamento irregular de diárias operacionais; outro, possível
irregularidade na aquisição de motocicletas do tipo Honda; outro, possível
irregularidade no pagamento de gratificação.
Infelizmente, os promotores não me mandaram o posicionamento atual de
cada um desses procedimentos, mas em breve eu o encaminharei não só à
Deputada Luciana Genro, como também a esta Comissão.
Há 5 promotorias de defesa do patrimônio público em Natal, que hoje
instruem mais de 600 procedimentos, entre eles um que deu origem a uma operação
que foi deflagrada na sexta-feira passada, que resultou na prisão de um dos filhos
da Governadora do Estado, da esposa do atual Secretário de Segurança Pública, de
um assessor... do Secretário-Adjunto da Governadora. De maneira que é um
pessoal que trabalha sério, que se desdobra para tentar cumprir o papel
constitucional que lhe foi outorgado, que está longe de ter todas as condições
materiais para exercer o trabalho como deveria. E essa luta por melhores condições
não é só da Polícia Militar, não é só da Polícia Civil. Ela é também do Ministério
Público, porque há muita gente que não está interessada em uma polícia forte, em
um Ministério Público forte.
No que diz respeito à greve dos policiais militares, que foi aqui mencionada,
eu gostaria de dizer que realmente 597 policiais militares foram denunciados por
deserção. O juiz não recebeu a denúncia, e houve recursos por parte do Ministério
Público.
Na verdade, não cabia ao promotor de justiça questionar se aquele dispositivo
do Código Penal Militar era arcaico ou não. Ele entendeu que era cabível a sua
aplicação. E revogar aquele dispositivo é papel desta Casa, não é papel do promotor
de justiça. Portanto, ele cumpriu seu dever, sob pena, inclusive, de ser acusado de
prevaricação.
O juiz entendeu que a punição administrativa que tinha sido aplicada aos
policiais já seria suficiente, já atenderia aos interesses da sociedade; o promotor
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entendeu que não; e o Tribunal de Justiça, até agora, nos cerca de, salvo engano,
300 recursos já julgados, entendeu que realmente a denúncia deveria ser recebida.
Como Procurador-Geral de Justiça, declaro perante esta Comissão que vou
pedir aos promotores total empenho nas informações sobre andamento, decisões e
procedimentos instaurados e quanto àqueles que ainda não foram encerrados. Por
exemplo, em relação a esses dos convênios, eu sei que houve uma recomendação,
que ela foi acatada. Mas, pelo que foi dito aqui, ela não foi integralmente acatada,
porque o que se queria — aí vem a informação — era que esses recursos que
entravam como verba extra-orçamentária nos cofres da Polícia Militar fossem
compor ou a conta única do Estado, ou o Fundo Estadual de Segurança Pública,
para que houvesse mais transparência na aplicação das verbas. Poderei trazer em
breve

para

a Comissão a

informação

sobre a

operacionalização

dessa

recomendação.
Para encerrar, informo que o Ministério Público do Rio Grande do Norte não
está leniente quanto a essas questões, de maneira nenhuma. Temos 11
procedimentos instaurados. Pelo que ouvi, nenhum fato deixou de ser objeto de
algum dos procedimentos aqui mencionados. Quanto ao andamento deles, em breve
informarei a V.Exas.
Muito obrigado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, quero tirar uma dúvida com o Procurador,
se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Nós vamos seguir a
seqüência, e V.Exa. terá oportunidade de contestar ou de concordar com o que
disse o Procurador.
Tenho a honra de dar a palavra à Deputada Luciana Genro. S.Exa. dispõe de
3 minutos para fazer suas interpelações. Nossos convidados também terão 3
minutos. Mas, com certeza, a Deputada poderá usar seu tempo como melhor lhe
aprouver. Sei que S.Exa. vai respeitar o Regimento Interno.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, fiz este
requerimento, como disse na abertura da audiência, por receber das associações
essas denúncias. Diferentemente do posicionamento expresso por V.Exa., de que os
afastados estão sob suspeita, vejo que nós estamos em um país onde a corrupção
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virou uma banalidade. Eu mesma, no Rio Grande do Sul, estou pedindo o
impeachment da Governador Yeda Crusius por uma série de denúncias de
corrupção, de desvio, de irregularidades no meu Estado — ao que tudo indica, com
o conhecimento de S.Exa. O próprio comandante da Polícia Militar do Rio Grande do
Sul foi afastado na semana passada, também, por suspeitas de irregularidades que
vieram à tona e forçaram a Governadora a substituí-lo.
Quando recebo uma denúncia de corrupção, em princípio eu acredito em
quem está denunciando, já que é tão comum hoje em dia, lamentavelmente,
acontecer esse tipo de coisa. As instituições do Estado brasileiro estão corroídas
pela corrupção. Isso afeta de forma brutal a própria democracia. Quando as
instituições não funcionam para garantir a democracia, para garantir o cumprimento
das leis, nós perdemos qualquer possibilidade de, de fato, estar em um Estado
Democrático de Direito.
Em alguns momentos da história do mundo... A Revolução Francesa, por
exemplo, teve de infringir as leis da Monarquia para conquistar a República. Mas
hoje nós não precisamos infringir as leis da nossa pobre democracia. Ao contrário,
precisamos fazer com que as leis sejam respeitadas para que haja realmente uma
verdadeira democracia.
Então, eu vejo que as denúncias são muito graves. Até gostaria que V.Exa.,
depois da minha fala, indagasse se há no plenário algum oficial que represente o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que as denúncias são muitos
graves, somadas, ainda...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Não, que represente o Governo.
Recentemente nós soubemos que o filho da Governadora foi preso por
denúncias graves de corrupção. Então, se o filho dela está preso por determinação
da Justiça, por meio de investigações da Polícia Federal, é muito possível, também,
que a corrupção tenha chegado na Polícia Militar.
O nosso Procurador nos informa que existem 11 procedimentos instaurados.
É importante que isso esteja acontecendo. Sei que, muitas vezes, por excesso de
trabalho, os procedimentos acabam não tendo um andamento muito célere, porque
as estruturas não são adequadas para que se façam investigações rápidas. E até,
28

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0913/08
Data: 17/06/2008

por que não... O senhor disse que não há subordinação ao Governo, mas também é
possível que haja pressões por parte do Governo para que esses procedimentos
não andem.
Então, para mim, é muito importante que nós possamos trazer o assunto aqui,
já que, aparentemente, no Rio Grande do Norte, as instituições não estão
funcionando a contento, embora estejam funcionando, como V.Exa. disse. Mas não
estão funcionando a contento. Precisamos, então, de uma interferência externa para
mediar esse conflito, que envolve não só as denúncias de corrupção, mas também
uma perseguição brutal àqueles que denunciam. Talvez seja nesse aspecto que a
nossa Comissão possa interferir de forma mais eficaz. No caso específico das
denúncias de corrupção, é preciso que as instituições do Rio Grande do Norte
funcionem, avaliem e cheguem às conclusões devidas, de forma isenta. Por outro
lado, parece-me que nós podemos ter uma interferência mais direta nas
perseguições políticas, que são resultado dessas irregularidades.
Então, proponho que a nossa Comissão faça uma recomendação à
Governadora para que essa proposta da instauração de um IPM seja efetivada, a fim
de que haja atenção especial a esses procedimentos que estão abertos na
Procuradoria-Geral de Justiça. S.Exa. deve acompanhar pessoalmente o andamento
desses processos e, também, interferir junto ao Comando da Polícia Militar, que está
a ela subordinado, para que reveja as punições, as demissões que foram
determinadas contra aqueles que denunciaram e aqueles que se mobilizaram e
reivindicaram seus direitos dentro da PM.
É a proposta que faço. Também indago aos presentes se consideram que
existem outros caminhos, com os quais nós possamos colaborar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Nobre Deputada Luciana
Genro, vou determinar à Secretaria que faça as anotações do seu requerimento
verbal. Eu também faço coro com essa iniciativa de se oficiar a Governadora do
Estado. Quem S.Exa. vai acionar lá... Isso há de ser de sua responsabilidade e de
sua iniciativa, porque os fatos, realmente, são de natureza grave. Mas, de certo
modo — e é por isso que a democracia é boa —, há sempre o contraditório.
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O Procurador-Geral do nosso Estado, em breves palavras, alinhavou que,
senão a maioria, grande parte dessas acusações são alvo de inquéritos e de
apurações, e a seu respeito foram tomadas as providências necessárias.
Para justificar a V.Exa. a minha afirmação de que estariam em suspeição
aqueles que foram afastados, eu repito — seria indelicadeza de minha parte com
relação à Mary e aos outros 2 companheiros — o seguinte: não há legitimidade, no
momento, para reivindicar em causa própria. "Porque aconteceu comigo isto ou
aquilo". Eu acho que a reivindicação se personaliza mais quando é da associação,
do sindicato. E pode até ser citado um exemplo que não seja preferencialmente o
dos senhores e das senhoras aqui presentes.
Passo a palavra ao nobre Deputado Felipe Maia.
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu disponho de quantos
minutos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Em homenagem à sua
terra — V.Exa. é oriundo do Rio Grande do Norte —, pode falar o tempo que lhe
aprouver, mas nunca excedendo os 3 minutos. (Risos.)
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Agradeço-lhe, Sr. Presidente, e quero
inicialmente cumprimentar V.Exa., que preside esta reunião da Comissão de
Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado. Quero, também,
cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça do meu Estado, o Rio Grande do Norte,
Sr. José Augusto de Souza Peres Filho; o representante da Associação Nacional
dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares da Bahia, Sr. Marco Prisco Caldas
Machado; a Presidenta da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia
Militar do Rio Grande do Norte, Sra. Mary Regina dos Santos Costa; o Presidente da
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Sr.
Jeoas Nascimento dos Santos, e, por último, o ex-tesoureiro da Polícia Militar do Rio
Grande do Norte, Major Francisco Flávio Mello dos Santos.
Sr. Presidente, eu gostaria, ainda, de parabenizar a Deputada Luciana Genro
pela iniciativa. Ao saber da realização desta audiência pública eu até me surpreendi
com a iniciativa de uma Deputada do Rio Grande do Sul de usar da sua participação
na Comissão para propor uma audiência pública para discutir temas referentes ao
Rio Grande — mas não do Sul, e sim do Norte.
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Entretanto, eu acho que este tema não se restringe ao Rio Grande do Norte,
Sr. Presidente. A maior prova disso é o Sr. Marco Prisco, que traz um tema
relacionado à Bahia. Se a Deputada Luciana Genro se preocupa com o fato, eu acho
que também ele se estende ao Rio Grande do Sul. Estamos tratando dele em razão
de fatos ocorrido no Rio Grande do Norte, mas ele se refere a todo o Brasil, pois
envolve a corrupção e o mau uso dos recursos públicos.
Eu não vejo aqui nenhum dos representantes das diversas associações
querendo personalizar a sua reivindicação; eu vejo, talvez, uma forma de
exemplificar o que está acontecendo, com a apresentação de casos pontuais. Mas o
que nós queremos discutir aqui é o que o Ministério Público, o que a Governadora
estão fazendo com relação ao problema. Por que esse caso chegou à Câmara
Federal? Eu concordo com a indagação de V.Exa., Sr. Presidente, a esse respeito.
Isso me causou até um pouco de estranheza: por que a Câmara dos Deputados
discutir um assunto pontual do Rio Grande do Norte? Eu confesso a V.Exa. que —
com muito orgulho e prazer, porque não acho um demérito — eu me sinto, hoje, um
Deputado Estadual do Rio Grande do Norte, porque nós estamos conversando
sobre fatos do meu Estado. Mas por que esse assunto chegou à Capital Federal?
Será que o tema não conseguiu eco nas esferas administrativas estaduais? Será
que os assuntos não alcançaram as autoridades competentes na Bahia e no Rio
Grande do Norte? Eu acho que nós temos que nos debruçar e refletir sobre o porquê
de esses fatos ter chegado à Capital Federal.
Eu, particularmente, Sr. Presidente, assim como V.Exa., não conheço os
trâmites administrativos da Polícia Militar do meu Estado, mas, por diversas vezes, já
estive com a Sargento Mary Regina discutindo as várias denúncias que recaem
sobre a instituição.
No momento em que participo desta audiência pública na Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, eu acho que nós temos que
refletir sobre alguns pontos e tentar chegar a alguma conclusão objetiva. É claro que
nós não iremos dizer que a Assembléia Legislativa não conseguiu administrar o fato;
que o Ministério Público não está conseguindo administrar e dar uma resposta
satisfatória para os diversos representantes de associações nos 11 procedimentos
instaurados.
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O que eu acho, sim, é que fomos apresentados a uma denúncia muito grave,
sobre a qual eu não quero fazer juízo de valor. Como V.Exa. bem disse, eu tinha que
me pronunciar, mas não cabe a mim fazer juízo de valor, porque nós não somos
investigadores; nós somos representantes do povo. Esta é a Casa do povo, e cabe a
nós recebermos muito bem a todos aqueles que nos procuram, como fez a
Deputada Luciana Genro e como fazemos todos nós, Deputados, que estamos aqui
nesta Comissão. Cabe a nós receber todos os que nos procuram, de diversas partes
do Brasil, e tentar encaminhar os assuntos por eles apresentados, para que se
possa punir, se for o caso, os culpados, e inocentar, se for o caso, aqueles que
estão injustamente sendo acusados de algum crime.
Por essa razão, Sr. Presidente, eu, tentando cumprir o prazo regimental,
venho aqui reforçar a recomendação que já foi feita para que esta Comissão cobre
providências do Governo do Estado, da Assembléia Legislativa, ou da autoridade
competente, para que os policiais militares que estão excluídos, desertos de suas
corporações, possam ser novamente incorporados aos quadros da Polícia Militar,
assim como, se for o caso, para que sejam punidos aqueles que estão sendo
acusados de fazer malversação do dinheiro público, o que nem no Rio Grande do
Norte, nem na Bahia, nem em Pernambuco, em nenhuma parte do nosso País tem
que ser admitido.
Eu, portanto, querendo concluir, para não ultrapassar o tempo regimental,
peço a V.Exa. e a esta Comissão que encaminhem um procedimento que ajude
todos aqueles que buscam o bom e correto uso do dinheiro público do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Pela ordem, tem a palavra
o Deputado Laerte Bessa.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Sr. Presidente, primeiro eu queria
saber o nome do Comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Não sei se
já foi dito, mas eu não ouvi ainda e ele não consta do requerimento da nobre colega
Deputada Luciana Genro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Eu não sei. Coronel...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - E gostaria de saber também se ele
ainda está no cargo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Marcondes Rodrigues
Pinheiro.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Está no cargo ainda? Qual é o nome
dele?
(Não identificado) - Marcondes Rodrigues Pinheiro.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Marcondes Rodrigues.
Bom, Sr. Presidente, eu quero, primeiro, parabenizar a Deputada Luciana
Genro pela proposta de realizar esta reunião. Nós já conhecemos a Deputada, que,
com a sua postura corajosa, sempre denuncia as mazelas não só do Rio Grande do
Sul, seu Estado, mas de todo o País.
Parabéns, Deputada Luciana Genro. Quero dizer a V.Exa. que a corrupção
realmente está banalizada no nosso País. Realmente está banalizada!
O requerimento de V.Exa. é oportuno, principalmente pelo fato de esse
cidadão, o Comandante Marcondes Rodrigues continuar, apesar de haver contra ele
11 processos na Procuradoria, conforme foi dito pelo Procurador-Geral da Justiça do
Rio Grande do Norte, Dr. José Augusto de Souza Peres Filho, no Comando da
Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Isso é muito grave!
Bem disse o Deputado Felipe Maia que a situação é tão grave a ponto de ter
chegado ao Distrito Federal um problema que é de competência do Estado resolver.
Constitucionalmente, o Estado tem que resolver, e para isso hoje está trabalhando o
Procurador.
Sr. Presidente, a situação é vergonhosa. É vergonhosa! Apesar de a
Comissão não ter poder para investigar, neste caso, eu acho que nós devemos
encaminhar um ofício à Governadora do Rio Grande do Norte solicitando
providências urgentes no sentido de exonerá-lo da função de Comandante da
Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
Será que a Governadora não tem conhecimento desses 11 procedimentos
contra ele instaurados? Será que não tem conhecimento das denúncias feitas pela
Deputada Luciana Genro? Essas são as minhas perguntas. E mais: será que o
Secretário de Segurança Pública não tem poder para comunicar à Governadora que
esse Comandante é nocivo à sociedade do Rio Grande do Norte?
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Estou estarrecido, Sr. Presidente, com o que está acontecendo no Rio
Grande do Norte, a ponto de um caso interno do Governo do Estado chegar a esta
Comissão para ser debatido.
É essa a minha preocupação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Deputada Luciana Genro,
senhores aqui presentes, outro dia eu tive a oportunidade de me sentir, com relação
à segurança, como aquela mulher da novela, que disse, outro dia: "Cansei!" Cansei.
Eu cansei porque esta Casa não tem vontade política nem competência para legislar
sobre segurança.
Quando eu falo em competência, Deputado Laerte Bessa, um profissional de
segurança pública, espero que vista a carapuça quem quiser. Nós temos primeiro
que falar com nossos Governadores, começando com a Sra. Filma Faria, do Rio
Grande do Norte, até a Sra. Ceda Crucias, do Rio Grande do Sul, passando pelos
Governadores de Minas, de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro.
Nós temos que dizer a eles que segurança não é despesa, mas investimento.
Nós vemos no Diário Oficial concurso para carcereiro em que se oferece
salário de 700 reais. Alguém vai ser carcereiro, doutor, e vai ganhar 700 reais. O que
vai acontecer com os pertences que a visita vai levar para o preso — o sabonete, o
doce, a pasta de dente? A interpretação faz parte da questão. Cada um que
interprete como melhor lhe convier. Não pode!
Discute-se tudo aqui nesta Casa, mas não se discute um piso para os
trabalhadores da segurança pública. Gasta-se dinheiro com tudo, mas não se gasta
dinheiro com segurança.
Estão aqui os senhores delegados de polícia. Eu respeito quem é contra o
pleito deles, mas acho que pensa assim quem não sabe o trabalho que faz um
delegado da Polícia Civil. Hoje eles estão aqui e as famílias deles estão lá. Quando
eles estão lá, as nossas famílias são preservadas por eles. E eu nem vou citar a
média salarial de um delegado de polícia no Brasil, não vou falar o número, não,
porque é pejorativo, Deputado Laerte Bessa. É pejorativo! Pejorativo! Então,
senhores delegados, não têm que ficar aqui de chapéu na mão não! Exijam do seu
Deputado, do seu Prefeito, que providências sejam tomadas!
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Nós temos que criar, Deputada Luciana Genro, uma lei de responsabilidade
de segurança também. Já existe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos criar a lei
de responsabilidade de segurança, para exigir que o governante, o Prefeito, pague
com dignidade o soldado, o motorista, o investigador, o perito, o delegado, o coronel,
o tenente, seja lá quem for o profissional de segurança pública.
Nós temos que mudar a atual mentalidade. Vamos continuar. Nós legislamos
aqui para bandidos, mas temos que representar o povo! Oitenta e três por cento da
população brasileira quer a maioridade penal aos 16 anos! Mas nós não! Eu vou
contrariar o fulano, o beltrano, o sicrano. Você pega um cidadão de 1,90 m por 90,
um guarda-roupa, que mata e estupra, mas tem 16 anos. E ele sabe que não vai ser
preso, não vai ser penalizado. Então, nós não legislamos. Progressão de pena em
crime hediondo não dá. Não dá!
Cansei! Não temos competência para legislar a respeito!
Cada um dos convidados tem 2 minutos para fazer a interpelação que
desejar.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Presidente, se me permite, eu
queria apenas me somar à proposta do Deputado Laerte Bessa e do Deputado
Felipe Maia, em particular à do Deputado Laerte Bessa, no sentido de que nós
encaminhemos à Governadora uma solicitação de exoneração do Comandante.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Até por uma questão de
respeito e de subordinação, Deputado Laerte Bessa, que respeito muito, quero dizer
que o requerimento vai ser feito; eu só não concordo — perdoe-me, não vou propor
isso à Governadora — em propor à Governadora que demita o Comandante-Geral.
Isso é ela que vai apurar. Existem no Estado órgãos próprios para fazer essa
apuração. Senão, estaremos fazendo um juízo, à distância, do que o ComandanteGeral fez ou deixou de fazer.
Desculpa...
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Mas o fato de haver 11 processos
na Procuradoria me parece que já nos dá autoridade para fazer isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Eu sei. Mas, ainda que
fossem 100 processos, há o contraditório. V.Exa. é democrata, como eu. As
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acusações são graves, devem ser apuradas, podem contar com meu apoio, podem
contar com a Comissão de Segurança, mas, até prova em contrário...
Não vou propor à Governadora que demita o Comandante-Geral da Polícia.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - O afastamento.
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Sr. Presidente, acho que devemos
apenas comunicar à Governadora que o Comandante responde a 11 processos. É
só isso que nós vamos fazer: “Olha, Sra. Governadora, a senhora não está sabendo,
mas o Comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Sr. Marcondes
Rodrigues, responde a 11 processos criminais, que são investigados pelo Ministério
Público do Rio Grande do Norte. Se a senhora não tem conhecimento...”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Algum deles transitou em
julgado?
O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Não sei. O Procurador está aí para
responder.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, o afastamento até a
conclusão dos processos é uma medida democrática e legítima.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Peço à Secretária, por
favor, que faça constar o requerimento da nobre Deputada Luciana Genro e do
Deputado Laerte Bessa também, que tem o meu apoiamento, meu referendo, para
que seja submetido ao Sr. Presidente desta...
O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, pela ordem,
cheguei agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Pois não. V.Exa. tem 30
segundos.
O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Não me chamo Enéas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Se vira nos 30. (Risos.)
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Ah, obrigado. Queria entender o
porquê dos 30 segundos. Sou membro efetivo da Comissão.
Eu cheguei agora e acho muito importante que possamos discutir aqui as
questões nacionais, até porque somos representantes do Brasil, do País.
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Ao chegar, perguntei aos companheiros quem é o Comandante. Não o
conheço; não sei se é gordo, magro, moreno, claro, rico, pobre. Não sei.
Li o requerimento da companheira Luciana Genro e acho importante este
Parlamento poder contribuir com o esclarecimento de fatos que podem estar
obscuros e devem, naturalmente, ser solucionados, trazendo clareza para o
processo.
Não conheço o Comandante, não sei quem é. Não sou do Rio Grande do
Norte; sou de Alagoas. Agora, eu não consigo enxergar algo. Perguntei se há, aqui,
alguém ligado ao Comandante ou que tenha falado em nome dele. Disseram-me
que não. Eu acho que fazer qualquer precipitação sem ouvir a pessoa ou alguém
que a possa representar é meio temeroso. Acho que devemos apurar; acho que
devemos discutir. Acho que não devem ser enviados recursos privilegiando-se
Estados que tenham Comandantes irresponsáveis, etc. e tal.
Agora, S.Exa. foi muito feliz. A legislação diz o seguinte: você só é
considerado definitivamente culpado num processo depois de transitado em julgado.
Agora o Tribunal Eleitoral inventou. Não tenho nenhum processo, embora
tenha 6 mandatos parlamentares. Estou muito à vontade para falar, pois tenho 24
anos de vida pública, de mandato parlamentar, e nunca sofri um processo,
(ininteligível) risco na minha vida. Agora, não dá para ficar inventando, Sr.
Presidente, dizendo quem tem um processo não pode ser candidato. A sentença
transitou em julgado? Não! Então, sinceramente, desculpe-me, mas condenar
alguém previamente, sem o trânsito em julgado da sentença, acho que é uma
temeridade para a democracia.
Não conheço, não sei quem é o Comandante. Agora, acho que é importante
conversar com as partes, porque se Deus, na Sua sabedoria infinita, deu-nos 2
ouvidos e uma boca, é para escutarmos os 2 lados. Se escutar um lado só fica
(ininteligível), como dizem em Alagoas. Acho que seria importante podermos ouvir
as duas partes.
A pior coisa do mundo é ser juiz — imagina! — e julgar escutando só um lado.
Não sei quem é o Comandante; não o conheço; acho que os fatos têm que ser
apurados.
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Parabéns a V.Exa., Deputada Luciana Genro. É importante que o Deputado
traga para este fórum, para esta Casa, as discussões. A segurança é um todo; o
País é um todo. Agora, não dá para escutar somente uma parte e, de repente, dizer
que é por aqui ou por ali, enfim, apontando o caminho que se vai seguir. Na minha
avaliação, é necessário escutar as partes, porque, de repente, cada uma tem algo a
dizer.
Podemos fazer um juízo de valor neste processo. Agora, definir um
requerimento pedindo a cabeça do cabra que eu não sei nem quem é, o
comandante, sem escutar a pessoa, sem escutar alguém que o possa representar,
eu acho uma temeridade. Não estou aqui defendendo ninguém, mesmo porque não
sei nem quem é. Essa é a minha avaliação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Temos de fazer a
legislação para punir o bandido e valorizar o policial de segurança de um modo
geral.
Major, o senhor tem 2 minutos improrrogáveis. Quer fazer uso da palavra para
suas considerações finais?
O SR. FRANCISCO FLÁVIO MELLO DOS SANTOS - Sim, senhor. Somente
duas observações. Esse comandante atual participou efetivamente da campanha da
atual Governadora.
E uma pergunta ao douto Procurador-Geral de Justiça: como ele pode ser
investigado estando na função de Comandante-Geral? Não vejo como.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Tem a palavra o Sr. Jeoas.
O SR. JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS - Vou fazer uso dos 2 minutos
de forma a tentar ser conciso.
A nobre Deputada Luciana Genro falou sobre a corrupção que cresce em
nosso País. Fazendo uma breve observação, a gente vê que a corrupção cresce,
sim, e cresce rápido em nosso País, principalmente nas classes dominantes do
poder de uma forma geral. E muitas vezes esse próprio poder tenta calar as
minorias que falam e denunciam essas corrupções que acontecem em nosso País
afora.
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Então, não estamos aqui buscando aumento de salário, nem buscando
condições de vida. É o que nós sabemos fazer no nosso Estado, porque lá, sim, nós
brigamos por melhores salários, melhores condições de trabalho e de vida para o
policial militar. Aqui, nós vimos denunciar a corrupção que acontece no comando da
Policia Militar do nosso Estado.
Com todo o respeito ao Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Peres, a
convocação-convite feita a ele foi para tratar das denúncias feitas no Estado ao
Comando da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O Procurador traz
aqui 11 processos em nome do Comando da Polícia Militar, de denúncias em nome
do Comando da Policia Militar. No entanto, queria saber como é que anda cada
processo dele. Existe processo de 2003. Os processos que foram alvo de denúncia
nossa são de 2007 — tudo bem —, mas tem processo de 2003. Queria saber como
andam esses processos. Eu tenho absoluta certeza da competência e da seriedade
do Procurador em fazer andar isso.
Agora, eu queria fazer outro encaminhamento à Comissão no sentido de que
encaminhe requerimento ao Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral, para
apresentar a esta Comissão o andamento de cada processo, assim como ele
também...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - O seu tempo esgotou,
infelizmente.
O SR. JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS - Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Tem a palavra a Sra. Mary,
por 2 minutos.
A SRA. MARY REGINA DOS SANTOS COSTA - Primeiramente, eu me sinto
muito à vontade de ter aqui à minha frente o Deputado Felipe Maia, que é do meu
Estado e sabe a mulher que está aqui sentada falando. O Deputado me conhece e
sabe perfeitamente que eu não viria a uma Casa de respeito e não ficaria à frente de
pessoas sérias, do nosso Procurador-Geral de Justiça, com quem já estive reunida
por uma ou duas vezes, para tentar amenizar os problemas dentro da nossa
corporação. E sempre fui muito bem recebida por ele.
Não se trata aqui de forma alguma de contestação ao Ministério Público, ao
trabalho do Ministério Público, a nada. Trata-se aqui, Sras. e Srs. Deputados,
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delegados e todos os presentes, de que no nosso Estado está havendo uma massa
enorme, uma bola de neve enorme de corrupção dentro da Polícia Militar. E nós
pedimos uma auditoria nas contas da Polícia Militar, sim, porque 11 processos já
são suficientes para que o órgão responsável, não a Associação de Subtenentes e
Agentes, que tem 70 anos e da qual eu sou Presidenta...
Reafirmo isso aqui para mostrar a seriedade e o peso da minha entidade.
Represento os seus 3.980 sócios, e grande parte deles está sendo ainda perseguida
por esse Comandante. Nós não estamos querendo, como o companheiro disse,
aumento de salário, até porque estou excluída há 11 meses. Mas os sócios da
minha entidade prorrogaram o meu mandato em assembléia por mais 1 ano e
aprovaram o pagamento de meu salário. Quando o Comandante tomou
conhecimento disso, mandou prender o repasse da associação indevidamente.
O juiz Dr. Fábio — o nobre Procurador sabe quem é o Dr. Fábio — fez uma
brilhante defesa nossa e na sua decisão chama o Comandante da Polícia Militar —
tenho esse documento para apresentar à Comissão — de antidemocrático,
estabelece a multa de mil reais por dia ao Comandante e tira da responsabilidade do
Estado.
Então, o que nós temos é um homem que está acima do bem e do mal dentro
do Estado, e a Governadora perdeu totalmente o controle, até porque, em resposta
ao nobre Deputado Laerte Bessa, que perguntava se ela não tinha conhecimento,
ela não teve conhecimento nem dos desmandos do filho dela recentemente, nem da
esposa do Secretário de Segurança Pública. Imagine do Comandante! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Com a palavra o Dr. José
Augusto de Souza para suas considerações finais.
O SR. JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA PERES FILHO - Sr. Presidente,
respondendo prontamente ao Major como nós podemos investigar o Comandante no
exercício do cargo, eu lhe digo, Major, que sem constrangimento nenhum.
Faço uma observação sobre a fala da Deputada Luciana Genro sobre a
questões das eventuais pressões. Eu digo à senhora que elas não existiram à PGJ
jamais, e aos promotores elas teriam efeito totalmente contrário. Para usarmos
alguns exemplos de coisas que nos são mais próximas, que todos nós conhecemos,
esses promotores são conhecidos dentro do Ministério Público potiguar como 2
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nomes extremamente carinhosos: são pit bulls e talibãs. Para usarmos uma
linguagem mais próxima ainda, se comparássemos com Parlamentares, eles seriam
4 Luciana Genro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Com a palavra o Sr. Marco
Prisco Caldas.
A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - O senhor me chamou de pit bull e
talibã, por tabela.
O SR. JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA PERES FILHO - É uma maneira
extremamente carinhosa e elogiosa.
O SR. MARCO PRISCO CALDAS MACHADO - Muito obrigado, Sr.
Presidente. Minhas perguntas são rápidas.
Quero parabenizar o Deputado pela sua colocação antes de ser transitado em
julgado. Eu gostaria também que esse mesmo direito de transitado em julgado
coubesse a mim, à Regina e ao Jeoas, porque não tivemos direito de ser transitado
em julgado; fomos demitidos, sem nem sequer ter direito à defesa, fato esse que
não está acontecendo com o Comandante. São 2 pesos e 2 medidas: ao pobre, o
chicote; ao rico, a riqueza. Isso que não está acontecendo com a gente,
infelizmente.
Agradeço ao senhor pelas suas ponderações e gostaria muito que as
abordagens do Deputado Laerte Bessa e da nossa Deputada do PSOL, Luciana
Genro, fossem aprovadas na Comissão, pedindo, sim, o afastamento desse
Comandante. Que moral ele tem para ficar mais no Comando? Está comprovado
claramente nas denúncias que ele desviou verbas. Está comprovado pelas notas
fiscais. Agora, quem vai pagar por isso, pela nossa morosidade na Justiça e pela
falta de estrutura que o próprio Procurador colocou do Ministério Público? Há
processo de 2003, ele já está no comando desde de 2003 para cá. E é a sociedade
que está pagando por isso. E o dinheiro, quem vai devolver? E o desvio de verba,
quem vai pagar por isso?
Eu pergunto aos Srs. Deputados quem vai pagar por isso. É a sociedade que
vai ficar pagando? Com um homem desse no Comando da Polícia Militar? Que
moral ele tem para representar uma corporação tão honesta? Que moral ele tem
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para representar uma corporação tão séria? Quem vai pagar por isso? A sociedade
vai ficar pagando a ele? O cidadão civil, o pai, a mãe que perde seu filho a todo
momento na rua, no combate ao crime? No Rio Grande do Norte já morreram 13
policiais militares. Quem é que vai pagar por isso? E esse dinheiro que foi tirado,
que vem dos cofres públicos, será que os Srs. Deputados vão concordar com isso?
Vão manter essa pessoa no comando, mesmo que o processo não tenha sido
transitado em julgado? Nós também não tivemos os nossos direitos transitado em
julgado. Nós não tínhamos nenhum processo nas costas. Eu tinha 11 anos de
corporação, excelente comportamento; ela tinha 17 anos de corporação, excepcional
comportamento, e isso não foi analisado, nem transitado em julgado nosso processo
foi. Eu não tive nem direito à defesa. Eu fui demitido sumariamente. Que moral ele
tem para estar no Comando?
Eu gostaria de dizer que neste País, infelizmente, a corrupção é um câncer, e
os Srs. Parlamentares estão permitindo que pessoas como essas fiquem no
Comando da Polícia Militar, uma instituição séria no Estado do Rio Grande do Norte.
Parabenizo o Deputado Laerte Bessa e a Deputada Luciana Genro, que
propôs essa medida de pelo menos afastar ele para ser apurado. E tenho certeza de
que, se a Justiça fosse célere, se houvesse celeridade no processo, ele já estaria
até preso e excluído da corporação, porque não cabe uma pessoa como essa na
corporação, manchando o nome de uma corporação tão séria. Era isso o que nós
esperamos que acontecesse, porque a sociedade não pode pagar esse preço. Esse
dinheiro que foi desviado não vai mais voltar para os cofres públicos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Para encerrar nossa
reunião, eu acho que na vida nós não podemos absolutamente radicalizar em nada.
Nós temos de dar um crédito de confiança à nossa Governadora Wilma de Faria,
que com certeza foi eleita pelo povo, para que as coisas sejam apuradas.
Nós não podemos, num primeiro prenúncio, num primeiro anúncio fazer um
juízo de valor, ainda mais que estamos a distância. Existem as instituições do
Estado. Está aqui o Procurador-Geral de Justiça, existe o Tribunal de Contas do
Estado, existe a Corregedoria da Polícia Militar do Estado, para que isso seja
apurado. Independentemente disso, nós vamos pedir que seja oficiado à
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Governadora, conforme requerimento da Deputada Luciana Genro e do Deputado
Laerte Bessa, para que S.Exa. tome as providências que se fazem necessárias.
O SR. DEPUTADO MARCELO ITAGIBA - Deputado Edmar Moreira, tenho
uma sugestão a V.Exa. e à Comissão no sentido de se extrair cópia de tudo o que
foi dito aqui — na verdade, é uma denúncia, é uma notitia criminis — e encaminhar
formalmente ao Procurador-Geral, que aqui se encontra, e também à Sra.
Governadora, para que tomem conhecimento do que foi dito aqui nesta Comissão.
Fica a sugestão a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmar Moreira) - Muito obrigado. Está
acatada a sugestão de V.Exa.
Aproveito o ensejo para agradecer a honrosa presença de todos os
convidados que fazem parte desta Mesa; aos senhores delegados de polícia
presentes; aos senhores oficiais da Polícia Militar, e dizer o seguinte: que venham a
esta Casa. Esta é a Casa do povo. Agora, vamos colocar as coisas nos devidos
lugares. Estamos numa democracia, e essa democracia tem de ser exercida, doa a
quem doer. E dizer aos senhores delegados de polícia presente que nós vamos
continuar nesta luta. Não é uma luta minha, nem nossa — seria até pretensão de
nossa parte. É uma luta do povo brasileiro. Para nós lutarmos em prol da nossa
segurança. E àqueles que por qualquer motivo querem protelar a aprovação da PEC
nº 459, digo que tirem o cavalinho da chuva, porque há medidas protelatórias, mas
lá no plenário, se Deus quiser, vamos dar a resposta. (Palmas.)
Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
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