
» LUÍSA MEDEIROS

ACâmara Legislativa apro-
vou ontem, por 18 votos
favoráveis, a indicação
do procurador Inácio

Magalhães para a vaga de conse-
lheiro do Tribunal de Contas do
Distrito Federal (TCDF). A vota-
ção ocorreu sem a participação
da bancada do PT, que retirou-se
do plenário em protesto contra o
processo de escolha de Inácio.
Ele foi indicado ao cargo pelo
governador Rogério Rosso
(PMDB), após a saída de Jorge
Caetano, que se aposentou há
duas semanas. Além dos petis-
tas, o deputado Rôney Nemer
(PMDB) também não estava pre-
sente no momento da votação.
José Antônio Reguffe (PDT) pre-
feriu se abster de votar no nome
do novo conselheiro. 

Inácio acompanhou a votação
dentro do plenário. Quando o lí-
der do PT, Paulo Tadeu, comuni-
cou que a bancada do partido
não iria participar da votação,
amigos e familiares do novo con-
selheiro que estavam na galeria
gritaram “fica, fica” para o petis-
ta, mas de nada adiantou. “Não

concordamos com o método usa-
do para a aprovação de Inácio.
Preferimos sair a fazer o debate
sobre o método feito pelos parla-
mentares”, disse Tadeu. Ao abster-
se da votação, Reguffe justificou
que defende que a vaga do TCDF
seja preenchida por concurso pú-
blico. “Quem vai julgar as contas
do governo é uma pessoa indica-
da pelo governador”, criticou.

Alírio Neto (PPS), Raimundo
Ribeiro (PSDB) e Eliana Pedrosa
(DEM) manifestaram-se a favor
da escolha do novo conselheiro.

O presidente da Casa, Wilson Li-
ma (PR), que tentou ser indicado
pela vaga, mas não teve sucesso,
disse que a nomeação de Inácio
foi tratada de forma “hábil” na Câ-
mara. O novo conselheiro descon-
siderou as ponderações contrá-
rias à aprovação dele. “As questões
foram levantadas no âmbito judi-
cial e conquistei a vitória. Respeito
a posição do PT. Quanto à pecha
de vinculação ao (Joaquim) Roriz,
reafirmo que não tenho ligações
partidárias”, afirmou Inácio. 

O decreto do governador com a
nomeação de Inácio deve ser pu-
blicado hoje no Diário Oficial do
Distrito Federal. O cargo de conse-
lheiro é cobiçado pelas vantagens
que oferece. É um emprego para o
resto da vida, com salário de R$ 22
mil — igual ao de um desembar-
gador — e aposentadoria integral. 

Abalo
A escolha de Rosso provocou

o primeiro abalo nas relações do
governador com o presidente re-
gional do PMDB, Tadeu Filipelli,
e os distritais do PT na Câmara.
Petistas e peemedebistas não
aprovaram o nome do procurador

por avaliarem que é próxima a
ligação de Inácio com o ex-go-
vernador Joaquim Roriz (PSC),
que durante seu governo o indi-
cou para procurador fora da lis-
ta tríplice exigida. Os deputados
não gostaram também do apoio
que o senador Gim Argello (PTB)
deu a Inácio. 

O processo de substituição do
conselheiro Jorge Caetano foi
questionado pela procuradora-
geral do Ministério Público de
Contas, Márcia Farias, que en-
trou com mandado de segurança
contestando a formação da lista
tríplice. Além de Inácio, os procu-
radores Demóstenes Tres Albu-
querque e Cláudia Fernanda de
Oliveira Pereira foram incluídos
na relação. O desembargador Ní-
vio Gonçalves concedeu liminar
para suspender a lista sob o fun-
damento de que Inácio e Demós-
tenes não tinham o tempo míni-
mo de 10 anos na carreira, exigi-
do pela Lei Orgânica do DF para
transferência ao cargo de conse-
lheiro. Na última terça-feira, o
Conselho Especial do Tribunal de
Justiça do DF derrubou liminar e
autorizou todos os trâmites para
o preenchimento da vaga.

Terminou ontem o prazo pa-
ra tirar ou transferir o título para
as eleições de outubro. Cerca de
50 mil pessoas compareceram
aos 21 cartórios e aos cinco pos-
tos do Distrito Federal, que fun-
cionaram em esquema de muti-
rão de 26 de abril até ontem, das
9h às 18h. 

Quem perdeu o prazo para a
transferência de título terá de vo-
tar no município original ou jus-
tificar o voto. Os cidadãos que
têm multas pendentes poderão
procurar o cartório eleitoral mais
próximo para a quitação.

Até domingo passado, havia
1.804.639 eleitores no DF, segun-
do o TRE. Para os que não checa-
ram ainda a situação da inscri-
ção no órgão, basta visitar a pági-
na do Tribunal na internet
(www.tre-df.gov.br). Se a situação

constar como regular, o eleitor
poderá votar, mesmo que tenha
alguma multa pendente, por
exemplo. O prazo para a retirada
de segunda via do título eleitoral
vai até 23 de setembro.

Os cartórios e postos eleito-
rais do DF estiveram cheios nos
últimos dias. Com o mutirão,

cerca de 9 mil pessoas compare-
ceram, diariamente, aos locais
de atendimento do TRE. A po-
pulação era atendida por ordem
de chegada e o tempo de espera
podia durar horas. 

Ontem, na hora do almoço, a
dona de casa Karla Cristina de
Araújo, 43 anos, completava

quatro horas de espera no cartó-
rio eleitoral de Taguatinga Cen-
tro. Ela queria transferir o título
de Goiânia (GO) para o DF. “Vou
continuar esperando”, disse.

A terapeuta Adriane Palhares,
42 anos, também aguardava des-
de cedo pelo atendimento e aca-
bou apelando a um banco de

madeira para descansar as per-
nas. Ela já havia tentado revisar
seu título pela troca de endereço
alguns dias antes, mas não levou
o comprovante de residência e
teve que voltar. Mais preparada,
carregava também um livro para
distrair-se.

Na 20ª Zona Eleitoral, em Cei-
lândia, uma fila grande se for-
mou. Grávida de cinco meses,
Madalena Pimpo Melo, 28 anos,
esperou por mais de três horas,
em pé e embaixo do sol, para ser
atendida. 
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LEGISLATIVO/ Com 18 votos favoráveis, uma abstenção e cinco faltas, distritais acatam a indicação, feita pelo

governador, do procurador Inácio Magalhães para uma vaga no Tribunal de Contas do Distrito Federal
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Movimento
intenso no
último dia
de mutirão

» O governador Rogério Rosso (PMDB)
foi recebido ontem em audiência pelo
ministro da Justiça, Luiz Paulo
Barreto. Foi o primeiro encontro desde
a sua posse, em 19 de abril. Rosso
prometeu transparência nos gastos
públicos e anunciou que pretende
lançar até amanhã um portal
semelhante ao do governo federal que
disponibilizará todas as informações
relativas às despesas do Executivo
com contratos e pagamentos de
servidores. Rosso também se dispôs a
entregar pessoalmente hoje todos os
esclarecimentos requisitados pela
Controladoria-Geral da União 
(CGU) sobre as irregularidades no 
uso de dinheiro da União aplicado 
em convênios com o GDF verificadas
em auditoria. 

Transparência nas
contas do governo

Indicado
por Rosso
é aprovado
para o TCDF

A Mesa Diretora da Câmara
Legislativa só decidirá pela repre-
sentação de quebra de decoro
parlamentar contra os deputados
citados no depoimento de Durval
Barbosa à Comissão de Ética após
manifestação do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). Os distritais
querem saber se os colegas que
foram apontados pelo ex-secretá-
rio como beneficiários de um su-
posto esquema de propina tam-
bém estão citados no inquérito da
Caixa de Pandora. No relato, Dur-
val disse que Batista das Coopera-
tivas (PRP) e Dr. Charles (PTB) re-
ceberam dinheiro e outras vanta-
gens para aprovar projetos na Ca-
sa. O delator do escândalo de cor-
rupção no DF disse também que
há “petistas pecadores”. 

O presidente da Câmara, Wil-
son Lima (PR), disse que o pedi-
do será encaminhado ao STJ o
quanto antes. “O STJ pode apre-
sentar nomes para a Casa tomar
providências e apurar”, afirmou.
Questionado se o pedido seria
uma estratégia para ganhar tem-
po e deixar esfriar as denúncias
contra os distritais e integrantes
do PT, Lima retrucou: “Não po-
demos fazer a abertura do pro-
cesso por ilações”. 

A decisão de recorrer ao STJ foi
determinada na reunião da Mesa
Diretora que teve a participação
de cinco deputados cujos nomes
são citados por Durval no depoi-
mento ou já foram em outras oiti-
vas: Aylton Gomes (PR), Cristiano
Araújo (PTB), Benedito Domin-
gos (PP), Dr. Charles (PTB) e Ge-
raldo Naves (sem partido). A Pro-
curadoria-Geral da Câmara irá
elaborar um parecer sobre o rela-
to de Durval à Comissão de Ética,
que está investigando o possível
envolvimento da deputada Euri-
des Brito (PMDB) no esquema de
pagamento de propina. 

A Mesa Diretora também de-
cidiu ontem que a mudança para
a nova sede da Câmara Legislati-
va terá que ocorrer até 1º de ju-
lho. Os distritais derrubaram o
veto do Executivo ao Projeto de
Lei nº 637/200, que obriga o go-
verno a comprar, no prazo de 72
horas, medicamentos em falta
na rede pública. Com 16 votos fa-
voráveis, a proposta dos deputa-
dos Chico Leite(PT) e Raimundo
Ribeiro (PMDB) foi aprovada em
plenário. Pelo texto, o próprio
paciente poderá comprar o me-
dicamento na farmácia e pedir o
ressarcimento aos cofres públi-
cos, desde que apresente a nota
fiscal. Já a lei que regulariza
quiosques foi analisada e altera-
da pelos deputados.  (LM)

Quanto à pecha de
vinculação ao Roriz,
reafirmo que não
tenho ligações
partidárias” 

Inácio Magalhães, 
procurador aprovado
para o TCDF

Consulta
ao STJ

Inácio Magalhães com o presidente da Câmara Legislativa,
Wilson Lima: nomeação deve sair hoje no Diário Oficial

Dúvidas sobre alistamento eleitoral,
transferência de título, segunda via,
atualização de dados pessoais, locais de
votação, certidão de quitação eleitoral e
outros podem ser tiradas no Tribunal
Regional Eleitoral. Informações: 
3441-1000 e www.tre-df.gov.br. 
O site do Tribunal Superior Eleitoral
(www.tse.jus.br) também fornece
respostas a dúvidas frequentes 
dos eleitores.
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Grávida, Madalena Melo teve de enfrentar movimento grande em cartório eleitoral de Ceilândia

Adriana Palhares (E) recorreu a um banco para esperar na longa fila 
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