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Ata da 22ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 23 de março de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Eduardo Siqueira Campos

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa
– Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valada-
res – Arthur Virgílio – Augusto Botelho – César Bor-
ges – Cristovam Buarque – Demostenes Torres – Du-
ciomar Costa – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima
Cleide – Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi
Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson Ca-
mata – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa
Helena – Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson
Peres – João Alberto Souza – João Batista Motta –
João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Jorge –
José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonse-
ca – Leomar Quintanilha – Lúcia Vânia – Luiz Otavio –
Magno Malta – Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo
Crivella – Marco Maciel – Maria do Carmo Alves – Mo-
zarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias –
Papaléo Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo Eli-
fas – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Roberto Saturni-
no – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Roseana Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio
Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko –
Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana – Val-
dir Raupp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Sena-
dores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes

PARECER Nº 283, DE 2004

Da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 32, de 2003 (nº 868/99, na Casa de ori-
gem), que dispõe sobre a criação do Pro-
grama de Microdestilarias de Álcool –
PROMICRO, e dá outras providências. (Em
audiência, nos termos do Requerimento nº
979, de 2003).

Relator: Senador João Tenório

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão em cará-
ter não terminativo, o Projeto de Lei da Câmara nº 32,
de 2003 (PL nº 868, de 1999, na origem), de autoria
do nobre Deputado Gilberto Kassab, propondo a cria-
ção do Programa de Microdestilarias de Álcool
(PROMICRO).

Na Câmara dos Deputados foi analisado pelas
Comissões de Agricultura e Política Rural (CAPR); de
Finanças e Tributação (CFT); e de Constituição e Jus-
tiça e de Redação (CCJR). A proposição obteve pare-
cer favorável nas três Comissões, sendo aprovada
com emenda apresentada pela CCJR.

O caput do art. 1º do projeto cria o Programa de
Microdestilarias de Álcool (PROMICRO) e estabelece
o atendimento prioritário às cooperativas de produção
agrícola e às pequenas propriedades firais oriundas
de projetos de assentamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

O § 1º, do mesmo artigo, define microdestilaria
como a unidade com capacidade de produção de até
cinco mil litros de álcool por dia. O § 2º inclui no pro-
grama, além da produção de álcool etílico, o aprovei-
tamento agrícola e agroindustrial de outros produtos
derivados da cana-de-açúcar e o aproveitamento da
palha e do bagaço para projetos de autoprodução e
de co-geração de energia elétrica.

O art. 2º determina que os contratos de financia-
mento de microdestilarias de álcool serão realizados
com prazo de oito anos, com dois anos de carência. O
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art. 3º, por sua vez, estabelece que a lei deverá entrar
em vigor na data de sua publicação.

No Senado Federal, o PLC tramitou pela Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE), onde o relator
da matéria, Senador Jonas Pinheiro, apresentou rela-
tório favorável ao projeto. A CAE aprovou requeri-
mento de adiamento de votação, apresentado pelo
Senador Aloizio Mercadante, para que a matéria fos-
se examinada por esta Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.

II – Análise

O Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2003, trata
de programa de incentivo à produção de álcool em
microdestilarias e à co-geração de energia elétrica.

Para que a análise da proposição seja comple-
ta, entendemos que seriam necessárias algumas in-
formações técnicas, que podem ser obtidas por meio
de requerimentos dirigidos aos Ministros do Desen-
volvimento Agrário e da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Nesse sentido, consideramos como altamente
relevantes para a fundamentação do parecer infor-
mações sobre o número total de pequenos produto-
res oriundos de assentamentos, sua localização e
área; o número de pequenos produtores oriundos de
assentamentos, situados em regiões canavieiras,
sua localização e área; a quantidade de microdesti-
larias em operação com capacidade de produção de
até cinco mil litros por dia e sua localização geográfi-
ca; a capacidade total de produção dessas micro-
destilarias.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela apresentação
dos seguintes requerimentos de informação, nos ter-
mos do art. 216, incisos I, IV e V do Regimento Interno
do Senado Federal:

REQUERIMENTO Nº 340, DE 2004

Requer, nos termos do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, incisos I, IV e V,
do Regimento Interno do Senado Federal, com vistas
a instruir a apreciação do PLC nº 32, de 2003, que se-
jam solicitadas ao Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, informações sobre a
quantidade de microdestilarias em operação no Brasil
com capacidade de produção de até cinco mil litros
por dia, sua localização geográfica, bem como a ca-
pacidade total de produção dessas microdestilarias
por região.

REQUERIMENTO Nº 341, DE 2004

Requer, nos termos do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o ad. 216, incisos I, IV e V,
do Regimento Interno do Senado Federal, com vistas
a instruir a apreciação de PLC nº 32, de 2003, que se-
jam solicitadas ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento Agrário, informações sobre o numero total de
pequenos produtores oriundos de assentamentos,
sua localização geográfica e área, bem corno o nú-
mero de pequenos produtores oriundos de assenta-
mentos, situados em regiões canavieiras, sua locali-
zação geográfica e área.

Sala da Comissão, 16 de março de 2004. –
José Jorge, Presidente – João Tenório, Relator –
Delcídio Amaral – Serys Slhessarenko – Fátima
Cleide – Duciomar Costa – Magno Malta – Gerson
Camata – Paulo Elifas – José Maranhão – Luiz
Otávio – Paulo Octávio – Rodolpho Tourinho – Le-
onel Pavan – Augusto Botelho.

PARECER Nº 284, DE 2004

Da Comissão de Fiscalização e Con-
trole sobre o Aviso nº 28 de 1999 (nº
582/99, na origem), do Tribunal de Con-
tas da União, que encaminha Relatório
das Atividades daquela Casa relativas ao
1º trimestre do ano de 1999.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
Relator ad hoc: Senador César Borges

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Contro-
le o Aviso nº 28 de 1999, do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório das Atividades do
TCU relativas ao 1º trimestre do ano de 1999.

Não há nada de inovador no relatório, nem se
compõe ele de matéria que demande alguma decisão
da parte desta Comissão.

Digno de nota que o TCU, naquela oportunida-
de, ressaltou a adoção de medidas no intuito de tomar
a fiscalização cada vez mais efetiva e eficaz.

Entre as medidas adotadas, destacam-se a ra-
cionalização processual, visando a celeridade da tra-
mitação, o incremento na política de desenvolvimento
de recursos humanos, a revisão no planejamento es-
tratégico, o estreitamento das relações com o Con-
gresso Nacional.

Em resumo, o Relatório informa que o TCU apre-
ciou 9.779 processos naquele ano, em 193 sessões do
Plenário e das Câmaras. As tomadas e prestações de

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08021

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL2     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL2     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL2     



contas e as tomadas de contas especiais correspon-
deram a 3.858 processos, dos quais 808 foram julga-
dos irregulares, o que gerou a condenação de 845 res-
ponsáveis ao pagamento de multa ou ressarcimento
de débitos no valor de 36,4 milhões de reais.

Houve ainda, em 66 processos, a condenação
de responsáveis por prática de atos irregulares ou
não-cumprimento de decisões do Tribunal ao recolhi-
mento de 641,1 mil reais.

II – Voto do Relator

A rigor o relatório poderia ser mais circunstanci-
ado, apresentando um resumo de todas as contas jul-
gadas regulares e irregulares, a listagem dos devedo-
res e responsáveis e daqueles que tiveram seus direi-
tos limitados por decisão daquela Corte.

Na inexistência de norma sobre a matéria, facul-
ta-se ao TCU apresentar o relatório na forma e com o
conteúdo que entender.

Assim sendo, somente cabe a essa Comissão
conhecer da matéria e remetê-la ao arquivo. Eis o
nosso voto.

Sala da Comissão, 17 de março de 2004. –
Antonio Carlos Valadares, Relator – Ney Suassu-
na, Presidente – César Borges, Relator “ad hoc” –
Aelton Freitas – Ana Júlia Carepa – Delcídio Ama-
ral – Luiz Otávio – Gerson Camata – João Alberto
Souza – Antônio Carlos Magalhães – Osmar Dias.

PARECER Nº 285, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 911, de 2003 (nº
925/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Ju-
risdição em Matéria de Contrato de
Transporte Internacional de Carga entre
os Estados Partes do Mercosul, assinado
em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002.

Relator: Senador Antônio Carlos Magalhães

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 911, de 2003 (nº 925, de
2003, na Câmara dos Deputados), que “aprova o tex-
to do Acordo sobre Jurisdição em Matéria de Contrato
de Transporte Internacional de Carga entre os Esta-
dos Partes do Mercosul, assinado em Buenos Aires,
em 5 de julho de 2002”.

O texto desse ato internacional foi encaminhado
ao Congresso Nacional, nos termos do disposto no

art. 49, inciso I, da Constituição Federal, por meio da
Mensagem nº 961, de 6 de novembro de 2002, do Po-
der Executivo.

Foi distribuído, para relatório preliminar, à Re-
presentação Brasileira na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, por se tratar de matéria de in-
teresse do Mercosul (art. 2º, inciso I e §§ 1º e 2º da
Resolução nº 1 de 1996-CN), que recomendou a sua
aprovação.

Na Câmara dos Deputados, a matéria em tela
foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, passando ainda pelo crivo da Co-
missão de Constituição, de Justiça e de Redação, e
da Comissão de Viação e Transportes. O referido ato
internacional foi aprovado pelo Plenário da Câmara
em 18 de novembro de 2003.

Vindo ao Senado Federal, a matéria em pauta
foi distribuída a esse órgão colegiado.

Visa o ato internacional em tela estabelecer re-
gras comuns para a definição do Foro em caso de even-
tuais divergências vinculadas a contratos de transporte
internacional de carga, por via terrestre ou fluvial, reali-
zado no âmbito dos Estados Partes do Mercosul.

O art. 2º dispõe que, em caso de procedimentos
judiciais relativos aos contratos em questão, o deman-
dante poderá escolher interpor a ação ante os tribunais
do Estado do domicilio do demandado; do lugar de ce-
lebração do contrato; sempre que o demandado pos-
suir aí estabelecimento, filial ou agência, por meio dos
quais haja celebrado o contrato; do lugar da carga ou
descarga; ou lugar de trânsito, onde haja um represen-
tante do transportador, se este for o demandado, ou de
qualquer outro lugar previsto no contrato de transporte,
sempre que se tratar de Estado Parte do Mercosul.

Fica vedada a interposição de recurso em foro
distinto dos mencionados no art. 2º, sem prejuízo da
possibilidade de adoção de medidas cautelares pelo
Tribunal do local onde se encontre o veículo, sempre
que essas medidas forem necessárias para preservar
os direitos em litígio. Os foros mencionados no art. 2º
são os que se seguem: (1) os tribunais do Estado do
domicílio do demandado; (2) do lugar da celebração
do contrato, sempre que o demandado aí possuir es-
tabelecimento, filial ou agência, por meio dos quais
haja celebrado o contrato; (3) do lugar da carga ou
descarga; (4) do lugar de trânsito, desde que haja um
representante do transportador, se este for o deman-
dado; (5) ou de qualquer outro lugar desde que pre-
visto no contrato de transporte, sempre que se tratar
de um Estado Parte do Mercosul.
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Outras regras estabelecidas pelo diploma inter-
nacional em pauta referem-se, entre outros temas, à
determinação de domicílio; princípios de ordem públi-
ca; definição da jurisdição competente em caso de
necessidade de adoção de medidas de urgência; e
caracterização de litispendência.

II – Análise

O Acordo em exame, tendo sido negociado no
âmbito da Reunião de Ministros de Justiça do Merco-
sul, inscreve-se, conforme esclarece a Exposição de
Motivos que o acompanha, no contexto dos esforços
que vêm sendo desenvolvidos no marco do Tratado
de Assunção com vistas à conformação de um espa-
ço jurídico integrado, apto a assegurar ampla segu-
rança jurídica aos operadores econômicos da região,
mediante a progressiva harmonização das normas de
Direito Internacional Privado dos Estados Partes.

Com esse objetivo, o Acordo prevê regras co-
muns para a definição do foro em caso de divergênci-
as vinculadas a contratos de transporte internacional
de carga, na linha seguida pelo Protocolo de Buenos
Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Con-
tratual, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 2.095,
de 17 de dezembro de 1996.

Em consonância com o tratamento dado ao tema
no âmbito das Conferências Especializadas Interame-
ricanas de Direito Internacional Privado, o ato interna-
cional em tela reflete a preocupação em conciliar o res-
peito à autonomia de vontade das partes, como princí-
pio básico regulador das relações comerciais interna-
cionais, bem como a necessidade de assegurar uma
efetiva proteção jurídica às partes contratantes.

Finalmente, cabe ressaltar que o compromisso de
harmonização das legislações dos Estados Partes nas
áreas pertinentes, constitui um dos instrumentos previs-
tos no art. 1º do Tratado de Assunção, para lograr o for-
talecimento do processo de integração do Mercosul.

III – Voto

Por todo o exposto, voto favoravelmente à apro-
vação do Projeto de Decreto Legislativo nº 911, de
2003, que “aprova o texto do Acordo sobre Jurisdição
em Matéria de Contrato de Transporte Internacional
de Carga entre os Estados Partes do Mercosul, assi-
nado em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002”.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –
Eduardo Suplicy, Presidente – Antônio Carlos Ma-
galhães, Relator – Gilberto Mestrinho – Fátima
Cleide – Rodolpho Tourinho – Cristovam Buarque
– Mozarildo Cavalcanti – Marcelo Crivella – Eduar-
do Azeredo – Marco Maciel – Lúcia Vânia

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 2.095
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996

Promulga o Protocolo de Buenos
Aires sobre Jurisdição Internacional em
Matéria Contratual, concluído em Buenos
Aires, em 5 de agosto de 1994.

....................................................................................

PARECER Nº 286, DE 2004

Da Comissão de Relaçoes Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 943, de 2003 (nº
927, 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Re-
sidência para Nacionais dos Estados
Partes do Mercosul, celebrado por oca-
sião da XXIII Reunião do Conselho do
Mercado Comum, realizada em Brasília,
nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Relator: Senador Pedro Simon
Relator ad hoc: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 943, de 2003, que apro-
va o texto do “Acordo sobre Residência para Naciona-
is dos Estados Partes do Mercosul, celebrado por
ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado
Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de de-
zembro de 2002”.

O ato internacional em apreço foi encaminhado
ao Congresso Nacional para aprovação, consoante o
que dispõe o art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
por meio da Mensagem nº 100, de 25 de março de
2003, do Poder Executivo. Na Câmara dos Deputa-
dos, foi distribuído, por se tratar de matéria de interes-
se do Mercosul, ao exame preliminar da Representa-
ção Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, à luz do disposto no inciso I e §§ 1º e 2º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 1996-CN, que recomen-
dou a sua aprovação pelas demais Comissões do
Congresso Nacional.

Foi distribuído ainda o referido ato internacional
às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, e de Constituição e Justiça e de Redação
da Câmara dos Deputados, que opinaram pela apro-
vação da matéria. O Acordo em tela foi aprovado pelo
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Plenário da Câmara dos Deputados em 19 de novem-
bro de 2003.

Segundo esclarece a Exposição de Motivos, as-
sinada eletronicamente pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, o
Acordo, negociado no âmbito da Reunião dos Minis-
tros do Interior dos Estados Partes do Mercosul, Bolí-
via e Chile, estabelece regras comuns para facilitar a
obtenção de residência legal no território dos Estados
Partes.

Segundo o art. 4º do referido instrumento, os na-
cionais de uma das Partes, que desejem estabele-
cer-se no território de outra Parte, poderão obter, jun-
to às autoridades competentes do Estado Parte re-
ceptor, comprovação da nacionalidade e apresenta-
ção de certidão negativa de antecedentes judiciais,
penais ou policiais no país de origem ou em que hou-
ver residido o peticionante nos cinco anos anteriores
ao pedido de residência.

A residência será concedida inicialmente por um
período de dois anos, podendo ser transformada em
permanente, a pedido do interessado, antes do final
desse período. Para tanto, o peticionante deverá com-
provar que satisfaz, entre outras condições, a inexis-
tência de antecedentes judiciais, penais e criminais no
país de recepção e meios lícitos de subsistência.

No art. 9º estão elencados os direitos outorga-
dos, à luz do presente instrumento, aos imigrantes e
membros de suas famílias. São eles; a) igualdade de
direitos civis, que garante aos imigrantes que houve-
rem obtido o direito de residência o gozo dos mesmos
direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econô-
micas dos nacionais do pais de recepção; b) direito de
reunião familiar, pelo qual será concedida, aos mem-
bros da família que não tenham a nacionalidade de
um dos Estados Partes, uma autorização de residên-
cia de idêntica vigência à da pessoa da qual depen-
dam, desde que apresentem a documentação exigida
e não possuam impedimentos, à luz do disposto no
presente ato internacional; c) direito à igualdade de
tratamento com os nacionais, isto é, os imigrantes go-
zarão, no território das Partes, de tratamento não me-
nos favorável do que recebem os nacionais do país
de recepção; d) compromisso em matéria previden-
ciária, pendente de negociação entre as Partes; e) di-
reito de transferir recursos ao país de origem; f) direi-
tos dos filhos dos imigrantes que houverem nascido
no território de uma das Partes a ter um nome e uma
nacionalidade e ao acesso à educação em igualdade
de condições com os nacionais do país receptor.

O art. 10 dispõe que as Partes estabelecerão
mecanismos de cooperação permanentes tendentes

a impedir o emprego ilegal dos imigrantes no território
da outra, que serão instrumentalizados mediante a
adoção de medidas como, entre outras, sanções efe-
tivas às pessoas físicas ou jurídicas que empreguem
nacionais das Partes em condições ilegais.

II – Análise

O Acordo em exame representa decisivo passo
para a consolidação do Mercosul, uma vez que o Tra-
tado de Assunção, em seu art. 1º, prevê a livre circu-
lação de bens, serviços e fatores produtivos entre os
quatro Estados Partes. Trata-se de importante avan-
ço para a implementação de uma política de livre cir-
culação de pessoas no espaço econômico integrado.

Vem, ademais, solucionar a situação migratória
de nacionais dos Estados Partes na região, ao mes-
mo tempo em que facilita o combate ao tráfico de pes-
soas e ao trabalho ilegal dos imigrantes, por meio de
medidas previstas para esse fim. Entre essas, figu-
ram mecanismos de cooperação entre os organismos
de inspeção migratória e trabalhista dos Estados Par-
tes, para a detecção e sanção, estabelecidas de acor-
do com a legislação local, para pessoas físicas ou ju-
rídicas, que empreguem nacionais das Partes em
condições ilegais, ou promovam movimentos ilegais
ou clandestinos de trabalhadores imigrantes, cujo ob-
jetivo seja o ingresso, a permanência e o trabalho em
condições abusivas, destas pessoas ou de seus fami-
liares.

III – Voto

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 943, de 2003, que
aprova o texto do “Acordo sobre Residência para Na-
cionais dos Estados Partes do Mercosul, celebrado
por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Merca-
do Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de
dezembro de 2002”.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –Edu-
ardo Suplicy, Presidente– Cristovam Buarque, Re-
lator ad hoc – Fátima Cleide – Gilberto Mestrinho –
Rodolpho Tourinho – Antônio Carlos Magalhães –
Mozarildo Cavalcanti – Marcelo Crivella – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Lúcia Vânia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
....................................................................................

PARECER Nº 287, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre Projeto de
Decreto Legislativo nº 944, de 2003 (nº
1.691/2002, na Câmara dos Deputados,
que aprova o texto do acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia so-
bre Isenção de Visto para Titulares de
passaporte Comuns, celebrado em Anca-
ra, em 20 de agosto de 2001.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo que aprova o tex-
to entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia sobre Isenção
de Visto para Titulares de Passaporte Comuns, cele-
brado em Ancara, em 20 de agosto de 2001.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I,
concorrente com o art 84, inciso VIII, da Constituiç&o
Federal, o texto foi encaminhado pela Presidência da
República à Câmara dos Deputados, em 30 de janei-
ro de 2002, por intermédio da Mensagem Presidenci-
al nº 51, e foi aprovado naquela Casa na forma do
Projeto de Decreto Legislativo com o nº 1691, em 19
de novembro de 2003.

Acompanha a proposição a Mensagem nº 51,
de 2003, do Poder Executivo, que encaminha o texto
do tratado ao Congresso Nacional, e a Exposição de
Motivos nº 12, de 8 de janeiro de 2002, do Senhor Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores, da qual
cabe destacar o seguinte:

O referido Acordo reflete o anseio
dos dois países por intensificar suas rela-
ções sócio-culturais, tendo como objetivo
facilitar a entrada de nacionais de um dos
países no território do outro, incrementan-
do o fluxo de intercâmbio turístico, bem
como estreitando ainda mais os laços de
amizade existentes.

II – Análise

O Acordo sob exame é típico tratado sobre isen-
ção de vistos para titulares de passaportes comuns
dos países signatários. Nesse sentido, o artigo I dis-
põe que os portadores de passaportes nacionais co-
muns válidos estarão isentos de vistos para entrar,
transitar e permanecer no território da Parte Contra-
tante para fins de turismo e negócios por até noventa
dias, renovável por igual período.

Ressalta o artigo 2 do Acordo de vistos que a
entrada, travessia em trânsito e saída devem ser fei-
tas pelos pontos abertos ao tráfego internacional de
passageiros, como é de praxe.

Além de disposições sobre procedimentos con-
sulares e troca de informações sobre modelos de
passaportes, entre outras informações pertinentes, o
Acordo em tela alerta para o respeito às leis e regula-
mentos do país receptor pelos cidadãos de ambas as
Partes (artigo 5) e para o fato de o visto ser mera ex-
pectativa de direito (artigo 7).

Ademais, o mencionado Acordo poderá unilate-
ralmente ser suspenso, no todo ou em parte, por moti-
vos de segurança, ordem ou saúde públicas, sendo
comunicado antecipadamente para a outra Parte (ar-
tigo 9).

Portanto, são inequívocos os benefícios às rela-
ções bilaterais trazidos pelo Acordo sobre isenção de
vistos.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 944, de 2003, por
sua conveniência e oportunidade.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Marco Maciel, Relator ad
hoc – Cristovam Buarque – Gilberto Mestrinho –
Rodolpho Tourinho – Eduardo Azeredo – Marcelo
Crivella – Mozarildo Cavalcanti – Lúcia Vânia – Fá-
tima Cleide – Antônio Carlos Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
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Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos inter-
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio-
nal.
....................................................................................

PARECER Nº 288, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 213, de 2004 nº
13/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos das Emendas ao Proto-
colo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, aprova-
das em Montreal, em 17 de setembro de
1997, ao término da Nona Reunião das
Partes, e em Pequim, em 3 de dezembro
de 1999, por ocasião da Décima Primeira
Reunião das Partes.

Relator: Senador Jefferson Péres
Relator ad hoc: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 780, de 4 de setembro de 2002, submete ao
Congresso Nacional o texto das Emendas ao Proto-
colo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, aprovadas em Montreal, em 17
de setembro de 1997, ao término da Nona Reunião
das Partes, e em Pequim, em 3 de dezembro de
1999, por ocasião da Décima Primeira Reunião das
Partes.

O acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto
legislativo decorrente da mensagem, formulado por
sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional. Além desta, o acordo foi também apreciado
e aprovado pelas Comissões de Defesa do Consumi-
dor, Meio Ambiente e Minorias e de Constituição e
Justiça e de Redação.

A mensagem foi recebida pela Câmara dos De-
putados em 5 de setembro de 2002 e o projeto de de-
creto legislativo recebeu a chancela daquela Casa
em 29 de janeiro de 2004, sendo recebido no Senado
Federal no dia 5 de fevereiro subseqüente. A proposi-
ção foi encaminhada à Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional, onde cumpriu prazo regi-
mental sem recebimento de emendas, sendo em se-

guida distribuída a este relator no dia 18 de fevereiro
de 2004.

II – Análise

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe
trata da aprovação congressual de dois conjuntos de
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substânci-
as que Destroem a Camada de Ozônio, que foi pro-
mulgado em 1990. Esse tratado já foi alvo de diversas
emendas, sendo que as de Londres, em 1990, e as
de Copenhague, em 1992, já foram incorporadas ao
sistema normativo pátrio.

O regime do ozônio é um dos regimes internaci-
onais mais bem sucedidos, justamente por essa flexi-
bilidade e capacidade de incorporar os avanços cien-
tíficos e os novos mecanismos técnicos e políticos
para deter o avanço da depleção da camada de ozô-
nio.

Não apenas por esse aspecto, mas o fato tam-
bém de que a produção de substâncias depletoras
estar concentrada nos países desenvolvidos facilitou
a aplicação dos mecanismos de controle e o rápido
sucesso do regime internacional.

Destarte, as presentes Emendas de Montreal
(1997) e Pequim (1999) nada mais fazem que estabe-
lecer novos controles às substâncias depletoras,
além de procurar adotar mecanismos mais flexíveis
para a incorporação de novos controles, com procedi-
mentos mais imediatos.

A possibilidade de protocolos de emendas já es-
tava prevista no texto original do Protocolo de Montre-
al, em seu Artigo 11, parágrafo 4, alínea h:

Artigo 11: Reuniões das Partes
4. As reuniões das Partes terão as se-

guintes funções:
..............................................................
h) Considerar e adotar, sempre que

houver necessidade, propostas de emenda
a este Protocolo, ou a qualquer anexo, ou
de introdução de novo anexo.

Ademais da previsão formal, a conveniência
técnica manifesta-se nas emendas adotadas nas
Reuniões de Montreal (1997) e Pequim (1999).

Em 1999, por ocasião da Reunião de Pequim,
não obstante o sucesso do Protocolo de Montreal, a
depleção da camada de ozônio continuava no seu pi-
que e a recuperação iria tomar mais 20 anos. Vendo a
necessidade de se reforçar o Protocolo, a Comunida-
de Européia apresentou uma proposta cobrindo qua-
tro áreas: HCFCs; novas substâncias depletoras do
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ozônio (metil bromide); quarentena e usos antes do
embarque; e produção combinada para necessida-
des domésticas básicas.

Com respeito às novas substâncias depleto-
ras de ozônio, a Comunidade Européia estava pre-
ocupada que a adição de qualquer nova substância
depletora ao Protocolo de Montreal requeresse
uma Emenda ao Protocolo e acreditava que ao rati-
ficarem o Protocolo as Partes tinham declarado sua
intenção de extinguir as substâncias depletoras.
Assim, acreditava implantar um procedimento me-
nos oneroso pelo qual as medidas de controle po-
deriam ser rapidamente estendidas para novas
substâncias. Isto também daria um claro sinal para
a indústria que o desenvolvimento de tais substân-
cias não seria desejável.

Essas preocupações resultaram nas Emendas
de Pequim, em 1999. As Emendas de Montreal
(1997), de menor extensão, cuidaram basicamente
de critérios de importação e exportação de substânci-
as depletoras e de implementação de mecanismos in-
ternos de sistemas de licenciamento para substânci-
as controladas.

Ainda do ponto de vista da conveniência das
Emendas, o Ministério das Relações Exteriores argu-
menta, em sua exposição de motivos, que o Brasil é
um dos maiores consumidores de Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio (SDOs) entre os paí-
ses em desenvolvimento. Sendo que o Brasil vem
cumprindo todos os compromissos assumidos no âm-
bito do Protocolo de Montreal e que o Programa Naci-
onal para a Eliminação da Produção e do Consumo
de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio
(PBCO), elaborado com parceria da sociedade civil,
logrou, em alguns setores, até mesmo superar as me-
as do Protocolo de Montreal. Continua o texto minis -
terial:

O Governo tem procurado, igualmente,
maximizar a utilização de recursos do Fundo
Multilateral para implementação do Protocolo
de Montreal em apoio à conversão de setores
que utilizam SDOs no Brasil, tanto na esfera
produtiva quanto na vertente consumidora.
Até o momento, contabilizou-se a aprovação,
pelo Comitê Executivo responsável pela ges-
tão do Fundo, de recursos em montante su-
perior a USD 42 milhões, para projetos brasi-
leiros de conversão, a fundo perdido. A apro-
vação das emendas de Montreal e Pequim
confirmará, inequivocamente, o compromisso
do país em proteger a camada de ozônio, ao

contribuir para a universalização de regras
que visam a aperfeiçoar os mecanismos de
controle existentes no tocante à produção,
consumo, importação e licenciamento de di-
versas substâncias controladas. Permitirá, de
igual modo, avançar na implementação do
Programa Nacional.

Do ponto de vista das formalidades jurídicas e
da oportunidade e conveniência técnica, nada há a
obstar à aprovação parlamentar do referido ato inter-
nacional.

III – Voto

Por todo o exposto, opino favoravelmente à
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 213,
de 2004.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Gilberto Mestrinho, Re-
lator ad hoc – Jefferson Péres – Marco Maciel –
Cristovam Buarque – Fátima Cleide – Rodolpho
Tourinho – Eduardo Azeredo – Marcelo Crivella
–Mozarildo Cavalcanti – Lúcia Vânia –Antônio
Carlos Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

PARECER Nº 289, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 215, de 2004 (nº
1.021/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo de Inte-
gração Educativa e Reconhecimento de
Certificados, Títulos e Estudos de Nível
Fundamental e Médio Não-Técnico entre
os Estados-Partes do Mercosul, a Repú-
blica da Bolívia e a República do Chile,
assinado em Brasília, em 5 de dezembro
de 2002.

Relator: Senador Marco Maciel
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I – Relatório

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2004 (PDC nº
1.021, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
“aprova o texto do Protocolo de Integração Educativa
e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico entre os
Estados-Partes do Mercosul, a República da Bolívia e
a República do Chile, assinado em Brasília, em 5 de
dezembro de 2002”.

O ato internacional em exame foi encaminhado
ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 97,
de 2003, da Presidência da República, acompanhada
de Exposição de Motivos datada de 12 de fevereiro
de 2003, assinada eletronicamente pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, Embaixador Celso
Luiz Nunes Amorim.

O esclarecimento acima, concernente à data
de encaminhamento do instrumento internacional
em pauta ao Congresso Nacional, reveste-se de
considerável importância, tendo em vista que seto-
res da sociedade civil, particularmente os agentes
econômicos em atividade no Mercosul, vêm assina-
lando a necessidade de eficiente internalização da
“normativa Mercosul” nos ordenamentos jurídicos
dos Estados-Partes.

Nos termos da Resolução nº 1, de 1996-CN, art.
2º, inciso I e §§ 1º e 2º, foi a matéria distribuída preli-
minarmente à Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, que emitiu relató-
rio favorável à sua aprovação pelas demais Comis-
sões temáticas do Congresso Nacional, em 10 de ju-
lho de 2003.

Na Câmara dos Deputados, o ato internacional
em tela foi distribuído à Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional, passando ainda pelo crivo das
Comissões de Constituição e Justiça e de Redação e
de Educação, Cultura e Desporto, tendo sido aprovado
pelo Plenário da Câmara em 29 de janeiro de 2004.

O Protocolo em questão visa a criar quadro jurí-
dico que garanta aos estudantes dos Estados-Partes
do Mercosul e dos Membros Associados (Bolívia e
Chile) o reconhecimento dos estudos primário e mé-
dio não-técnico, bem como a validação dos certifica-
dos correspondentes e, no caso de estes estarem in-
completos, permissão para o seu prosseguimento.

O instrumento internacional em exame consta
de nove artigos. O Artigo Primeiro estabelece que os
Estados-Partes reconhecerão os estudos de educa-
ção fundamental e média não-técnica e validarão os
certificados que os comprovem, expedidos pelas ins-

tituições oficialmente reconhecidas em cada um dos
Estados-Partes, nas mesmas condições estabeleci-
das pelo país de origem para alunos ou ex-alunos das
referidas instituições. Como o reconhecimento visa a
permitir a continuação dos estudos, elaborou-se uma
Tabela de Equivalências que figura como Anexo I,
sendo parte integrante do Protocolo em apreço.

Para garantir a implementação do Protocolo, a
Reunião de Ministros de Educação do Mercosul bus-
cará a incorporação de conteúdos curriculares míni-
mos de História e Geografia de cada um dos Esta-
dos-Partes, organizados por meio de instrumentos e
procedimentos acordados pelas autoridades compe-
tentes de cada um dos países signatários.

O Artigo Segundo determina que os estudos em
nível fundamental ou médio não-técnico realizados
de forma incompleta em qualquer dos Estados-Partes
serão reconhecidos nos demais Estados a fim de per-
mitir o seu prosseguimento.

O Artigo Terceiro cria uma Comissão Regional
Técnica destinada a velar pelo cumprimento do Pro-
tocolo, criar mecanismos que facilitem a adaptação
dos estudantes no país receptor, e resolver as situa-
ções não contempladas no instrumento em tela. A
Comissão Regional Técnica será integrada por dele-
gações dos Ministérios da Educação de cada um dos
Estados-Partes e sua coordenação caberá aos seto-
res competentes das respectivas Chancelarias.

O Artigo Quarto determina que cada Estado-Par-
te deverá informar aos demais Estados qualquer modi-
ficação verificada em seu sistema educativo, enquanto
que o Artigo Quinto dispõe que em caso de existência,
entre os Estados-Partes, de convênios ou acordos bi-
laterais mais favoráveis sobre a matéria, os referidos
Estados-Partes poderão invocar a aplicação daqueles
dispositivos que considerem mais vantajosos.

O Artigo Sexto elege as negociações diplomáti-
cas diretas como forma de resolução das eventuais
controvérsias que surjam da aplicação, interpretação
ou do não cumprimento das disposições contidas no
diploma internacional em pauta.

O Artigo Sétimo versa sobre a entrada em vigor
do Protocolo, que se dará trinta (30) dias após o depó-
sito dos instrumentos de ratificação de pelo menos um
Estado Parte do Mercosul e de pelo menos um Estado
Associado, ao passo que para os demais Estados-Par-
tes, entrará em vigor no trigésimo dia posterior ao de-
pósito de seu respectivo instrumento de ratificação.

O Artigo Oitavo prevê a revisão do Protocolo se
houver consenso de todos os Estados-Partes, por
proposta de um deles.
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II – Análise

O Protocolo em tela fortalece os vínculos educa-
cionais existentes entre os Estados-Partes do Merco-
sul, a Bolívia e o Chile, ao possibilitar o reconheci-
mento dos estudos de educação fundamental e mé-
dia não-técnica bem como a validação dos certifica-
dos correspondentes e, no caso de estes estarem in-
completos, permissão para o seu prosseguimento.

Visa também o Protocolo, segundo esclarece o
seu preâmbulo, a promover o desenvolvimento cultu-
ral da região mediante um processo de integração
harmônico e dinâmico, destinado a facilitar a circula-
ção do conhecimento entre os países integrantes do
Mercosul e dos Estados Associados.

Destaque-se a restrição, de todo pertinente,
contida no Artigo Primeiro do Protocolo, segundo a
qual o reconhecimento estará condicionado à apre-
sentação de certificado expedido pelas instituições
oficialmente reconhecidas nos Estados-Partes.

A matéria em pauta representa considerável
avanço no processo de integração regional do Merco-
sul, ao proporcionar aos estudantes da região o fácil
acesso aos sistemas educacionais dos Estados-Par-
tes. Contribui, ademais, para a consolidação dos fato-
res comuns de identidade, de história e de patrimônio
cultural dos povos envolvidos.

III – Voto

Por todo o exposto, votamos favoravelmente à
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 215,
de 2004 (PDC nº 1.021, de 2003, na Câmara dos De-
putados), que “aprova o texto do Protocolo de Inte-
gração Educativa e Reconhecimento de Certificados,
Títulos e Estudos de Nível Fundamental e Médio
Não-Técnico entre os Estados-Partes do Mercosul, a
República da Bolívia e a República do Chile, assinado
em Brasília, em 5 de dezembro de 2002”.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Marco Maciel, Relator –
Cristovam Buarque – Gilberto Mestrinho – Ro-
dolpho Tourinho – Eduardo Azeredo – Fátima Cle-
ide – Marcelo Crivella – Mozarildo Cavalcanti –
Antonio Carlos Magalhães – Lúcia Vânia.

PARECER Nº 290, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 348, de 2004 (nº
1.690/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Isen-
ção Parcial de Vistos, celebrado entre o

Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República da Tunísia,
em Tunísia, em 19 de julho de 2001.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Poder Executivo, por intermé-
dio da Mensagem nº 1.262, de 19 de novembro de
2001, submete ao Congresso Nacional o texto do
Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de 2004, que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção Parcial de
Vistos, celebrado entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República da Tuní-
sia, em Túnis, em 19 de julho de 2001.

Da exposição de motivos formulada pelo Se-
nhor Ministro de Relações Exteriores que acompanha
a Mensagem Presidencial, cumpre destacar o seguin-
te:

O referido Acordo reflete o anseio dos
dois países de intensificar suas relações
culturais e comerciais, tendo como objetivo
facilitar a entrada de nacionais de um país
no território do outro. Para tanto, o presente
Acordo estabelece que estarão isentos de
vistos turistas e homens de negócios de am-
bas as nacionalidades pelo prazo de 90
dias, prorrogáveis por igual período, estan-
do autorizados a transitar livremente no ter-
ritório da outra parte.

A dispensa de vistos de turistas muito deverá
contribuir para o incremento do fluxo de visitantes de
ambos os países, fortalecendo os laços de amizade
existentes e contribuindo para o intercâmbio cultural.
A eliminação da exigência da obtenção de visto de
negócios, ao suprimir entrave burocrático, irá colabo-
rar para intensificar o comércio bilateral e para a iden-
tificação da oportunidade de empreendimentos con-
juntos voltados para terceiros mercados, inclusive a
Comunidade Européia.

Na Câmara dos Deputados, o ato internacional
sob exame foi apreciado nas Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e Jus-
tiça e de Redação, nas quais recebeu parecer favorá-
vel.

II – Análise

Versado em 19 artigos, o ato internacional ora
apreciado, visa a facilitar a circulação de pessoas en-
tre os países signatários, tanto para efeitos turísticos,
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como para efeitos de circulação de comerciantes e
empresários privados.

A República da Tunísia tem sido parceira do
Brasil em sucessivos atos internacionais que possibi-
litaram maior incremento de suas relações. Trata-se
de parceria da mais absoluta conveniência e oportu-
nidade para os interesses nacionais. A Tunísia consti-
tui-se em importante Estado do Magreb, de desenvol-
vimento acentuado, com um dos mais baixos níveis
de risco para o investidor estrangeiro. Embora o norte
da África corresponda à fronteira pouco explorada
pela política externa brasileira, resta patente o alto in-
teresse estratégico de projetarmos nossa presença,
política, comercial e cultural na região.

No que concerne ao turismo, a Tunísia apresen-
ta atrativos inquestionáveis: belas praias, oásis em
meio ao deserto do Saara, modernas redes hotelei-
ras. O país é roteiro obrigatório para turistas do mun-
do inteiro. Ali, a diversidade e o exotismo do mundo
árabe são acessíveis. Não há extremismo nem xeno-
fobia. Há, sim, a tradição de bem receber e encantar
aqueles que se propõem a descobrir as marcas dei-
xadas pelas diferentes civilizações que passaram
pelo país nos últimos 3000 anos.

As portas da República da Tunísia estão aber-
tas aos brasileiros, seja para o turismo, seja para os
negócios. Da mesma forma, interessa ao Brasil incre-
mentar seu desempenho no que toca a atração de tu-
nisianos. Torna-se, pois, necessário divulgar belezas
naturais, riquezas históricas e possibilidades de ne-
gócios seguros e rentáveis. A eliminação de entraves
burocráticos revela-se ponto de partida promissor:
estimula o trânsito de pessoas que promoverão o de-
senvolvimento econômico e a aproximação cultural.

No plano político, a aproximação com a Repúbli-
ca da Tunísia revela-se de grande interesse estratégi-
co para o Brasil, que poderá passar a contar com um
aliado de grande expressão nas contendas internaci-
onais vindouras, corno, por exemplo, nas árduas ne-
gociações sobre liberalização comercial que estão
por vir, no âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio, a OMC. A liderança internacional que o Brasil
quer e necessita, de fato, assumir, não pode prescin-
dir de aliados de prestígio e reconhecimento no con-
senso das Nações, como é o caso do tradicional país
norte-africano, hoje profundamente vinculado, políti-
ca e economicamente, à União Européia

III – Voto

Em face do exposto, por considerarmos conve-
niente aos interesses do País, nada havendo que
conflite com as disposições constitucionais e infra-

constitucionais, e sendo versado em boa técnica le-
gislativa, opinamos pela aprovação do Projeto de De-
creto Legislativo nº 348, de 2004, que aprova o texto
do Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Tunísia, em Túnis, em 19
de julho de 2001.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. – Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Rodolpho Tourinho,
Eduardo Azeredo, Relator – Fátima Cleide – Marco
Maciel – Cristovam Buarque – Marcelo Crivella –
Lúcia Vânia – Gilberto Mestrinho – Mozarildo Ca-
valcanti – Antônio Carlos Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

....................................................................................

PARECER Nº 291, DE 2004

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 349, de 2004 (nº
2.2312/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República da Tunísia, celebrado em Bra-
sília, em 13 de março de 2002.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, I, da
Constituição Federal, o Poder Executivo, por intermé-
dio da Mensagem nº 384, de 16 de maio de 2002,
submete ao Congresso Nacional o texto do Projeto de
Decreto Legislativo nº 349, de 2004 (PDC nº 2.312,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Tunísia, celebrado em Brasília, em
13 de março de 2002.
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Da exposição de motivos formulada pelo Se-
nhor Ministro de Relações Exteriores que acompanha
a Mensagem Presidencial, cumpre destacar o seguin-
te:

A assinatura desse instrumento atende
à disposição de ambos os Governos de de-
senvolver a cooperação técnica nas áreas
consideradas prioritárias pelas Partes, por
meio de ajustes complementares, progra-
mas, projetos e atividades de cooperação
técnica.

A cooperação técnica prevista no do-
cumento envolverá instituições do setor pú-
blico e privado, assim como organizações
não se entenda pela sua revogação. A solu-
ção de controvérsias avençada pelos signa-
tários se reporta às formas ínsitas ao direito
internacional público, prevendo e privilegian-
do a negociação direta entre as partes.

Cumpre aduzir que a cooperação técnica pode
corresponder à maneira eficiente de promover a
aproximação de países, conforme especifica a expo-
sição de motivos do tratado que aqui se analisa. Em
outro significativo sentido, o Acordo permite a exten-
são da cooperação internacional brasileira à região
pouco ou quase nada explorada pela política exter-
na do país, abrangendo uma nova fronteira em rela-
ção à qual o Brasil deve decididamente projetar-se.

III – Voto

Em face do exposto, por considerarmos conve-
niente aos interesses do País, nada havendo que
conflite com as disposições constitucionais, sendo le-
gal e versado em boa técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
349, de 2004.

Sala da Comissão, 18 de março de 2004. –Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Eduardo Azeredo, Rela-
tor – Marco Maciel – Cristovam Buarque – Gilberto
Mestrinho – Fátima Cleide – Rodolpho Tourinho –
Mozarildo Cavalcanti – Lúcia Vânia – Antônio Car-
los Magalhães – Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Con-

gresso Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

....................................................................................

PARECER Nº 292, DE 2004

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 43, de 2002 (nº 2.959/2000, na
Casa de origem), que modifica o art. 40 e
o art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, quanto ao tráfego de veícu-
los com faróis acesos durante o dia nas
rodovias.

Relator: Senador João Alberto Souza

I – Relatório

Vem à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, para exame, o Projeto de Lei da Câmara nº
43, de 2002 (PL no 2.959, de 2000, na Casa de ori-
gem), que modifica a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Especificamente, altera o art. 40, para introdu-
zir a obrigatoriedade de os veículos trafegarem com
os faróis acesos durante o dia nas rodovias, e o art.
250, para incluir, entre as infrações, o descumprimen-
to da exigência.

Em sua justificativa o autor aponta para a ne-
cessidade de se aumentarem os níveis de segurança
nas estradas. Destaca o exemplo do Estado do Rio
Grande do Sul, assim como de alguns países europe-
us e do Canadá, onde foi obtido decréscimo no mon-
tante de acidentes rodoviários após a adoção da me-
dida.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi apro-
vada na Comissão de Viação e Transportes e na Co-
missão de Constituição e Justiça e Redação.

Enviado a esta Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, o projeto não recebeu emendas no
prazo regimental.

II – Análise

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania analisar a proposição sob os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Por ter sido distribuída com exclusividade a esta Co-
missão, compete-lhe, ainda, o exame da questão de
mérito.

Informamos que o PLS nº 43, de 2002, não con-
tém vícios de iniciativa, apresenta-se em conformida-
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de com os preceitos constitucionais e jurídicos e aten-
de às normas da boa técnica legislativa.

A proposição é também louvável no que tange
ao mérito. É inegável que o uso dos faróis, em qual-
quer circunstância, aumenta a visibilidade do veículo,
tornando o trânsito mais seguro. Ademais, os benefí-
cios apontados não implicam custos adicionais signi-
ficativos para os usuários. Destaque-se, ainda, por
oportuno, que o Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), mediante sua Resolução nº 18, de 18 de fevere-
iro de 1998, vem recomendando às autoridades de
trânsito com circunscrição sobre as vias terrestres
que, por meio de campanhas educativas, incentivem
os motoristas a manter o farol baixo aceso durante o
dia.

A redação oferecida para o novo inciso I do art.
40, no entanto, acabou por excluir do texto a regra ge-
ral sobre o uso dos faróis, válida para todas as vias,
definindo apenas aquela a vigorar para o caso das ro-
dovias e túneis. Além disso, pequena reformulação
de caráter meramente redacional se faz necessária,
em benefício da maior clareza do texto.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2002, na forma do substituti-
vo que apresentamos.

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Altera dispositivos da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para disci-
plinar o tráfego de veículos com faróis
acesos durante o dia nas rodovias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso i, do art. 40 e a alínea b do inciso

i do art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. ................................................
I – o condutor manterá acesos os fa-

róis do veículo, utilizando luz baixa, durante
a noite, em qualquer via, e durante o dia e a
noite, nos túneis providos de iluminação pú-
blica e nas rodovias;

.....................................................“(NR)

“Art. 250. ..............................................
I – .........................................................

b) de dia, nos túneis providos de ilumi-
nação pública e nas rodovias;

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

Sala da Comissão, 10 de março de 2004. – Edi-
son Lobão , Presidente – João Alberto Souza, Rela-
tor – Aloizio Mercadante – Antonio Carlos Valada-
res – Marcelo Crivella – Eduardo Suplicy – Gari-
baldi Alves Filho – José Maranhão – Antonio Car-
los Magalhães – César Borges – Demóstenes Tor-
res – Rodolpho Tourinho – Álvaro Dias – Tasso
Jereissati – Eduardo Azeredo – Almeida Lima.

DOCUMENTO ANEXADO, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

I – Relatório

Relator: Senador Reginaldo Duarte
Vem à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

dadania, para exame, o Projeto de Lei da Câmara nº
43, de 2002 (PL nº 2.959, de 2000, na Casa de ori-
gem), que modifica a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Especificamente, altera o art. 40, para introdu-
zir a obrigatoriedade de os veículos trafegarem com
os faróis acessos durante o dia nas rodovias, e o art.
250, para incluir, entre as infrações, o descumprimen-
to da exigência.

Em sua justificativa o autor aponta para a ne-
cessidade de se aumentarem os níveis de segurança
nas estradas. Destaca o exemplo do Estado do Rio
Grande do Sul, assim como de alguns países europe-
us e do Canadá, onde foi obtido decréscimo no mon-
tante de acidentes rodoviários após a adoção da me-
dida.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi apro-
vada na Comissão de Viação e Transportes e na Co-
missão de Constituição e Justiça e Redação.

Enviado a esta Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, o projeto não recebeu emendas no
prazo regimental.

II – Análise

Compete à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania analisar a proposição sob os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Por ter sido distribuída com exclusividade a esta Co-
missão, compete-lhe, ainda, o exame da questão de
mérito.
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Informamos que o PLS nº 43, de 2002, não con-
tém vícios de iniciativa, apresenta-se em conformida-
de com os preceitos constitucionais e jurídicos e aten-
de às normas da boa técnica legislativa.

A proposição é também louvável no que tange
ao mérito. É inegável que o uso dos faróis, em qual-
quer circunstância, aumenta a visibilidade do veículo,
tomando o trânsito mais seguro. Ademais, os benefí-
cios apontados não implicam custos adicionais signi-
ficativos para os usuários. Destaque-se, ainda, por
oportuno, que o Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), mediante sua Resolução nº 18, de 18 de fevere-
iro de 1998, vem recomendando às autoridades de
trânsito com circunscrição sobre as vias terrestres
que, por meio de campanhas educativas, incentivem
os motoristas a manter o farol baixo acesso durante o
dia.

A redação oferecida para o novo inciso I do art.
40, no entanto, acabou por excluir do texto a regra ge-
ral sobre o uso dos faróis, válida para todas as vias,
definindo apenas aquela a vigorar para o caso das ro-
dovias e túneis. Além disso, pequena reformulação
de caráter meramente redacional se faz necessária,
em beneficio da maior clareza do texto.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela Aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 43, de 2002, na forma do substi-
tutivo que apresentamos.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Altera dispositivos da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para disci-
plinar o tráfego de veículos com faróis
acessos durante o dia nas rodovias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 40 e a alínea b, do inciso

I do art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. .................................................
I – o condutor manterá acessos os fa-

róis do veiculo, utilizando luz baixa, durante
a noite, em qualquer via, e durante o dia e a
noite, nos túneis providos de iluminação pú-
blica e nas rodovias;

...................................................” (NR)
“Art. 250. ...............................................
I – .........................................................

b) de dia, nos túneis providos de ilumi-
nação pública e nas rodovias;

.....................................................”(NR)

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

Sala da Comissão, – Reginaldo Duarte, Rela-
tor.

PARECER Nº 293, DE 2004

Da Comissão Diretora, sobre o Pro-
jeto de Resolução nº 37, de 2003, de au-
toria do senador Alberto Silva que insti-
tui o Grupo Parlamentar China-Brasil e
dá outras providências.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

Trata-se de examinar o Projeto de Resolução do
Senado nº 37, de 2003, que institui o Grupo Parla-
mentar China-Brasil e dá outras providências.

De acordo com o referido projeto, fica instituído,
como serviço de cooperação interparlamentar, o Gru-
po China-Brasil, com a finalidade de incentivar e de-
senvolver as relações bilaterais entre seus Poderes
Legislativos.

O Projeto estabelece que o Grupo Parlamentar
será composto por membros do Congresso Nacional
que a ele livremente aderirem.

O projeto foi aprovado em 2 de outubro de 2003
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional (CRE), mediante o Parecer nº 1429, de 2003 –
CRE.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Analise

Cabe a esta Comissão emitir, obrigatoriamente,
parecer sobre as proposições que alterem o Regi-
mento Interno do Senado Federal.

Não há, neste caso, previsão regimental para a
instituição de grupo parlamentar. Ademais, norma in-
terna do Senado Federal, introduzida mediante reso-
lução, não se aplica aos Deputados Federais.

Todavia, o Regimento Interno do Senado Fede-
ral (RISF) prevê, em seu art. 9º, inciso V, que é facul-
tado ao Senador utilizar-se dos diversos serviços do
Senado Federal, desde que para fins relacionados
com as suas funções.

Não há dúvida de que a participação do Sena-
dor em grupo parlamentar com o objetivo de incenti-
var as relações bilaterais do Brasil com outros países
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está estreitamente relacionada com as funções de-
correntes do exercício do mandato.

Se, de um lado, não há moldura regimental es-
pecífica para tratar do assunto contido no projeto, não
há, de outro, vedação regimental que esteja sendo vi-
olada pela proposição e que possa ensejar a sua nuli-
dade em razão de contrariar norma regimental, con-
forme dispõe o art. 412, inciso IV, do RISF.

Finalmente, deve-se enfatizar que o parecer fa-
vorável aprovado pela CRE contém a informação de
que a Câmara dos Deputados já dispõe de um Grupo

Parlamentar Brasil-China, cujo Regimento também
não prevê sua instituição.

III – Voto

Por todo o exposto, o voto é pela aprovação do
presente Projeto de Resolução do Senado nº 37, de
2003.

Sala da Comissão, 11 de março de 2004. –
José Sarney, Presidente – Heráclito Fortes, Rela-
tor – Romeu Tuma – Paulo Paim – João Alberto
Souza.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA
CONSTITUIÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR

BRASIL-CHINA E ELEIÇÃO DA

COMISSÃO EXECUTIVA BRASILEIRA
PARA 52ª LEGISLATURA 2003/2006

Aos 4 dias do mês de março de dois mil e qua-
tro, às dezoito horas e trinta minutos, no Gabinete
do Senador Carlos Alberto Silva, reuniram-se, por
adesão, os Senhores e Senhoras Senadoras João
Tenório, Ana Júlia Carepa, Tasso Jereisastti, Aloí-
sio Mercadante, Paulo Paim, Sérgio Zambiasi,
Luís Otávio, Leomar Quintanilha, Efraim Morais,
Mozarildo Cavalcanti, Heráclito Fortes, Osmar
Dias, César Borges, Paulo Elifas, Gerson Camata,
Eduardo Azeredo, Valmir Amaral, Hélio Costa e
Patrícia Saboya Gomes, sob a presidência do Se-
nador Alberto Silva, para constituir o Grupo Parla-
mentar Brasil-China. Aberta a Assembléia, o Sr.
Presidente disse que o objetivo da presente as-
sembléia era constituir o Grupo Parlamentar Bra-
sil-China. Colocada em discussão a proposta, a
mesma foi aprovada por unanimidade. Aprovada a
constituição do Grupo, passou-se à segunda parte
da assembléia objetivando a eleição da Comissão
Executiva Brasileira do Grupo para a 52ª Legisla-
tura 2003/2006, tendo sido escolhidos, por acla-
mação, para Presidente de Honra o Senador Aloí-
sio Mercadante, para Presidente o Senador Alber-
to Silva, para Primeiro Vice-Presidente o Senador
Eduardo Suplicy para Secretário-Geral o Senador
Heráclito Fortes, para Primeiro-Secretário o Sena-
dor Tasso Jereissati, e para Tesoureiro o Senador
Romeu Tuma. Em seguida, o Senhor Presidente
determinou à Secretaria que oficiasse aos seguin-
tes órgãos e autoridades informando sobre a elei-
ção hoje realizada: Mesas do Senado e da Câmara
dos Deputados; Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional das duas Casas do Con-
gresso Nacional; Ministro das Relações Exteriores
e ao Senhor Embaixador da China no Brasil. Por
fim, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e determinou a leitura da Ata, que, em segui-
da, foi aprovada por unanimidade. Nada mais ha-
vendo a tratar, eu Susana de Mello Tavares Silva,
(Susana de Mello Tavares Silva – Chefe de Gabi-
nete), lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo
Presidente e demais Membros que desejassem. –
Alberto Silva, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Os pare-
ceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Com rela-
ção ao Parecer nº 284, de 2004, da Comissão de Fis-
calização e Controle, que acaba de ser lido, sobre o
Aviso nº 28, de 1999, a Presidência determina a re-
messa de cópia ao Tribunal de Contas da União e, em
observância à sua conclusão, encaminha a matéria
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 43, de 2002 (nº 2.959/2000, na Casa de
origem), que modifica o art. 40 e o art. 250 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, quanto ao tráfego
de veículos com faróis acesos durante o dia nas rodo-
vias, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará peran-
te a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Sobre a
mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 340, DE 2004
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)

Requer, nos termos do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, incisos I, IV e V,
do Regimento Interno do Senado Federal, com vistas
a instruir a apreciação do PLC nº 32, de 2003, que se-
jam solicitadas ao Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, informações sobre a
quantidade de microdestilarias em operação no Brasil
com capacidade de produção de até cinco mil litros
por dia, sua localização geográfica, bem como a ca-
pacidade total de produção dessas microdestilarias
por região.

Sala da Comissão, 16 de março de 2004. –
José Jorge, Presidente – João Tenório, Relator –
Delcídio Amaral – Serys Slhessarenko – Fátima
Cleide – Magno Malta – Gerson Camata – Paulo
Elifas – José Maranhão – Luiz Otávio – Paulo
Octávio – Rodolpho Tourinho – Leonel Pavan –
Augusto Botelho

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 341, DE 2004
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)

Requer, nos termos do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, incisos I, IV e V,
do Regimento Interno do Senado Federal, com vistas
a instruir a apreciação de PLC nº 32, de 2003, que se-
jam solicitadas ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
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mento Agrário, informações sobre o número total de
pequenos produtores oriundos de assentamentos,
sua localização geográfica e área, bem como o núme-
ro de pequenos produtores oriundos de assentamen-
tos, situados em regiões canavieiras, sua localização
geográfica e área.

Sala da Comissão, 16 de março de 2004. –
José Jorge, Presidente – João Tenório, Relator –
Delcídio Amaral – Serys Slhessarenko – Fátima
Cleide – Magno Malta – Gerson Camata – Paulo
Elifas – José Maranhão – Luiz Otávio – Paulo
Octávio – Rodolpho Tourinho – Leonel Pavan –
Augusto Botelho.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Os requeri-
mentos lidos serão despachados à Mesa para deci-
são, nos termos do art. 216, inciso III, do Regimento
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte

REOUERIMENTO Nº 342, DE 2004

Requeiro, nos termos do caput do art. 222 do
Regimento Interno, voto de louvor às Escolas agraci-
adas com o Prêmio Grupo Ciência, especialmente a
E. E. B. José Bonifácio Pomerode, de Santa Catarina,
com o Projeto Kleine Fabrick (Pequena Fábrica), em
solenidade ocorrida no último dia 22, no Ministério da
Educação.

O referido Prêmio visa estimular escolas de en-
sino médio da rede pública estadual a desenvolver
experiências inovadoras nas áreas de ciências da na-
tureza e matemática, premiando aquelas que se des-
tacaram por seu caráter inovador, pela correlação es-
tabelecida entre conhecimento científico e problemá-
tica social, e pela capacidade de desenvolver ações
que integrem a escola e a comunidade e as diferentes
áreas do conhecimento.

Vale ressaltar que o Prêmio Grupo Ciência foi
criado pelo Programa de Melhoria e Expansão do
Ensino Médio – PROMED, projeto de cooperação
técnica entre o MEC e a Unesco.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Ideli
Salvatti, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presi-
dência encaminhará o voto de louvor.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte

OF.LID/PSC/Nº 64/2004-LD

Brasília, 23 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Tenho a grata satisfação de comunicar a Vossa
Excelência a indicação do Deputado Valdenor Gue-
des para compor, como titular, a Comissão Mista que
trata da Medida Provisória nº 172, em substituição ao
anteriormente indicado, e o Deputado Cabo Júlio,
como suplente.

Sendo o que tinha para o momento, apresento
meus protestos de elevada consideração e distinto
apreço.

Respeitosamente, – Deputado Pastor Amaril-
do, Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Será feita
a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Senhor
Presidente da República adotou em 19 de março de
2004, e publicou em 22 do mesmo mês e ano, a Medi-
da Provisória nº 175, de 2004, queacresce parágra-
fo ao art. 2º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de
2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e res-
ponsabilidades do Fundo de Compensação de Varia-
ções Salariais – FCVS, e dá outras providências.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes
Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Efraim Morais (PFL)      1.Rodolpho Tourinho (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) 2.César Borges (PFL)
José Agripino (PFL)      3.Eduardo Azeredo (PSDB)
Arthur Virgílio (PSDB) 4.Leonel Pavan (PSDB)

PMDB

Renan Calheiros 1.Luiz Otávio
Hélio Costa 2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral 3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB/PL)

Ideli Salvatti (PT) 1.Duciomar Costa (PTB).
Magno Malta (PL) 2.Aelton Freitas (PL)
João Capiberibe(PSB) 3.Delcídio Amaral (PT)

PDT

Jefferson Péres 1.Almeida Lima

08038 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    19ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     19ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     19ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



PPS

Mozarildo Cavalcanti 1.vago

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia 1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin 2.Ivan Valente

PMDB

José Borba 1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho 2.Gustavo Fruet

Bloco (PFL/PRONA)

José Carlos Aleluia 1.Rodrigo Maia
Enéas 2. Kátia Abreu

PP

Pedro Henry 1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos 1.Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado 1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Evilásio

(*) PC do B

Renildo Calheiros 1.Daniel Almeida

(*) Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO: 22-3-2004;
– Designação da Comissão: 23-3-2004;
– Instalação da Comissão: 24-3-2004;
– Emendas: até 28-3-2004 (7º dia da publicação);
– Prazo na Comissão: 22-3-2004 a 4-4-2004 (14º dia);
– Remessa do processo à CD: 4-4-2004;

– Prazo na CD: de 5-4-2004 a 18-4-2004 (15º ao
28º dia);
– Recebimento previsto no SF: 18-4-2004;
– Prazo no SF: de 19-4-2004 a 2-5-2004 (42º dia);
– Se modificado, devolução à CD: 2-5-2004;
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 3-5-2004 a 5-5-2004 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 6-5-2004 (46º dia);
– Prazo final no Congresso: 20-5-2004 (60 dias).

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co-
missão Mista que acaba de ser designada deverá
tomar suas deliberações de acordo com o disposto
no parágrafo único do art. 14 do Regimento Co-
mum, ou seja, os votos dos membros do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados deverão ser
tomados em separado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Tem V. Exª
a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição
pelo Bloco após a Ordem do Dia e pela Liderança do
PT antes da Ordem do Dia, nas comunicações inadiá-
veis. Não vou usar da palavra agora porque ainda es-
tamos com depoimento na Comissão de Fiscalização
e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pois não,
Líder Ideli Salvatti.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela
ordem.) – Eu queria me inscrever, Sr. Presidente,
para uma comunicação inadiável e, se V. Exª me per-
mitir, tomo a liberdade de fazer também a inscrição de
V. Exª como segundo orador das comunicações ina-
diáveis do dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Está asse-
gurado o uso da palavra aos Senadores Aelton Frei-
tas e Paulo Paim.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer minha ins-
crição como terceira oradora para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Está asse-
gurada a inscrição de V. Exª em terceiro lugar.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, sei que há três orado-
res inscritos, mas eu gostaria de me inscrever como
“primeira suplente” para uma comunicação inadiável,
se for possível.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Para uma
comunicação inadiável, está assegurada a inscrição
de V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE ) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – V. Exª tem
a palavra, pela ordem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, pela Liderança do PDT, comprome-
tendo-me, antes de fazer uso da palavra, a entregar à
Mesa a autorização da Liderança, o Senador Jeffer-
son Péres.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Está asse-
gurada a palavra a V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – V. Exª tem
a palavra, pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, valendo-me do meu exces-
sivo otimismo, gostaria de me inscrever como “segun-
do suplente” para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Está asse-
gurada a inscrição de V. Exª também, Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pois não,
Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V.
Exª autorizasse a minha inscrição como Líder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Antes ou
após a Ordem do Dia?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Aguarda-
mos a comunicação da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Há orado-
res inscritos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o
Senador João Ribeiro.

Esta Presidência convida o nobre Senador Edu-
ardo Siqueira Campos para assumir a Presidência
dos trabalhos.

O Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e
Srs. Senadores, a Emenda Constitucional 26 estabe-
leceu um marco legal que parecia demarcar o mo-
mento histórico em que passaríamos a vencer o cres-
cente déficit habitacional brasileiro. Era o que pensa-
vam aqueles que se preocupam com o estado de ca-
rência de boa parcela da nossa população, principal-
mente no que diz respeito à inexistência de um teto
digno para todos. Naquele ano, chegávamos à preo-
cupante marca de 5,3 milhões de domicílios de um
crescente déficit habitacional.

Hoje, infelizmente, decorridos mais três anos de
marchas e contramarchas na política habitacional,
vemos o déficit inflar e marcar absurdos 6,6 milhões
de moradias, contadas entre números pouco precisos
sobre o total de famílias e domicílios instalados em fa-
velas, loteamentos clandestinos ou irregulares, corti-
ços, ocupações de áreas públicas sob pontes, viadu-
tos, marquises e nas beiras de rodovias e de rios. O
dado nos permite afirmar que o fenômeno está pre-
sente na maior parte da rede urbana brasileira. Ou
seja, a maioria da população brasileira, sobretudo
aqueles que vivem na periferia das cidades, nas cida-
des pequenas e maiores, infelizmente, Sr. Presiden-
te, não tem uma condição digna de moradia.

Tal realidade é dramática, pois nem mesmo o
direito à moradia passando a ser considerado uma
prerrogativa constitucional fez com que o problema
da falta de moradia encontrasse soluções políticas
que viabilizassem, pelo menos, o controle do persis-
tente déficit habitacional brasileiro.

Uma pesquisa do IBGE realizada em 2000, en-
tre os Municípios brasileiros, mostra que existem as-
sentamentos irregulares em praticamente todas as ci-
dades com mais de 500.000 habitantes e também,
ainda que em menor escala, nas cidades pequenas e
médias.

Em muitas cidades, soma-se a esse triste qua-
dro o problema da subutilização do espaço e dos imó-
veis existentes que se constata na grande quantidade
de prédios e casas vazias.

Diante de um problema com múltiplas raízes
como esse, o Governo Federal não conseguiu produ-
zir até hoje soluções de igual configuração e acaba
estabelecendo programas e fontes de financiamento
setorizados e uniformes para um desenvolvimento ur-
bano diverso pelos aspectos e particularidades que
contém. Vejam-se os problemas insolúveis do antigo
Sistema Nacional de Habitação – BNH.
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Uma outra amostra disso está nas pequenas ci-
dades, com 20.000 habitantes. Elas abrigam cerca
20% da população brasileira e detêm os menores ín-
dices de desenvolvimento econômico-social, as mai-
ores dificuldades de gestão e acumulam carências
sociais. Do outro lado estão as grandes cidades, as
metrópoles, que concentram aproximadamente um
terço da população urbana do País e os maiores per-
centuais de questões sociais.

Em que pese a magnitude do problema, tendo
em vista as disparidades que se constatam, a gestão
deles mantém aberta a pauta de discussão sobre te-
mas fundamentais de gestão urbana, como transpor-
te, saneamento e o objeto deste meu pronunciamen-
to: a moradia popular – questão que é nacional.

O fato é que constato que não fomos capazes,
até aqui, de produzir e implementar uma política que
desse cabo desse grave problema social que afeta
barbaramente a população brasileira como um todo.

Sr. Presidente, o que me motivou a fazer este
pronunciamento foi a minha experiência como Prefei-
to de Araguaína, à época a maior cidade do norte de
Goiás, hoje a segunda do nosso querido Estado de
Tocantins. Fui um dos primeiros a lançar programas
habitacionais naquela região, no norte de Tocantins,
Estado que V. Exª tão bem representa.

A situação de moradia em nosso País é muito
grave. Não vim à tribuna para fazer acusações ao Go-
verno atual ou dizer que a culpa é do Presidente Lula.
O problema vem de muitos anos.

Os últimos números nos mostram, por exemplo,
que, no Estado do Tocantins, havia 45 mil ranchos de
palha, sobretudo no norte do Estado, onde essa práti-
ca é mais constante por ser uma das regiões mais po-
bres do Tocantins e do Brasil.

A casa própria é o maior sonho de todo brasilei-
ro. Todo cidadão tem o sonho de, um dia, ter um teto
para morar.

Apesar de ter números e dados, prefiro fazer
esta parte do meu pronunciamento de improviso.

A população brasileira que me ouve neste mo-
mento sabe que estou dizendo a mais pura verdade:
assistindo ao Show do Milhão, programa do SBT que
até considero muito educativo, pude observar que
mais de 80% das pessoas que ali comparecem so-
nham com a casa própria. No momento de tentar a
sorte, quando lhes é feita a pergunta com relação ao
seu maior desejo, normalmente querem adquirir uma
casa, pagar a prestação ou até mesmo reformá-la.
Enfim, o maior desejo do cidadão é a casa própria.

Como disse, pude experimentar isso como pre-
feito da cidade de Araguaína, porque lá criei alguns
bairros, vilas e setores, e pude ver de perto o quanto é
importante na vida de uma família ter um teto para
morar.

Seria interessante, por exemplo, darmos condi-
ções para financiamento. No entanto, isso não resol-
ve o problema da grande maioria da população pobre
do País. Em razão do desemprego, o cidadão não
tem condições para fazer um cadastro, pois grande
parte da nossa população vive de trabalhos temporá-
rios, sem um contrato fixo. Sem o cadastro, não é
possível comprar uma casa própria. Vê-se, portanto,
a estreita relação entre o desemprego e a dificuldade
de aquisição da casa própria.

Tenho citado alguns exemplos: numa família
com seis pessoas aptas a trabalhar, se pelo menos
quatro estiverem empregadas, essa família, com cer-
teza, vai viver mais ou menos de forma digna, mesmo
com dois desempregados na casa. No entanto, se ne-
nhum deles trabalha ou se apenas um está emprega-
do, realmente torna-se muito difícil que essa família
tenha condições de vida digna. E dignidade, Sr. Pre-
sidente, é, acima de tudo, ter um emprego para poder
sustentar sua família e comprar uma casa própria.

Como disse no início da minha fala, os proble-
mas são graves por este Brasil afora. Precisamos,
portanto, criar as condições necessárias para resol-
ver isso, já que a Constituição estabelece o direito à
moradia, o direito à casa própria.

Implantei, em Araguaína, a Vila Ribeiro, que,
por sinal, tem o sobrenome da minha família, home-
nagem da Câmara Municipal da minha cidade. Tra-
ta-se de um setor com 200 moradias, e lá tive de fazer
um sorteio para minimizar uma situação, pois mais de
quatro mil famílias apareceram para receber o benefí-
cio. Foi o primeiro programa habitacional mais arroja-
do naquela cidade, naquela região.

Depois, como Parlamentar, nos meus oito anos
de mandato como Deputado Federal, todos os anos,
consegui recursos para a cidade, para os Municípios
que eu representava. Hoje, represento com muito or-
gulho os 139 Municípios do meu querido Estado do
Tocantins. Consegui recursos para que pudéssemos
fazer ali algumas moradias, realizar o sonho de algu-
mas famílias, de algumas pessoas. A Bancada de
nosso Estado toda tem feito isso, pois é muito unida,
muito coesa. Durante meu mandato de Deputado Fe-
deral, não só coloquei recursos, como acompanhei o
trabalho dos demais membros da Bancada.

Hoje, como Senador da República, sentimos
muita dificuldade para dividir os recursos, pois gosta-
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ríamos de destinar um pouquinho para cada Municí-
pio. Veja que dificuldade, Senador Papaléo Paes!
Meu Estado é pequeno, com 139 Municípios, e tenho
R$2,5 milhões para distribuir. Como vamos contem-
plar 139 Municípios com R$2,5 milhões? Uma situa-
ção extremamente complicada.

Assim, há alguns anos, instituímos a bolsa de
emendas. Com os oito Deputados Federais que re-
presentam o Tocantins e os três Senadores, criamos
a bolsa de emendas, para que nenhum Município fi-
casse sem pelo menos uma emenda pequena para
atender a nossa população. Fazemos uma reunião,
sempre sob a coordenação de um Parlamentar, para
distribuir esses recursos e construir ali alguma coisa,
algum benefício para a nossa população.

Lembro-me muito bem de um prefeito de uma
pequena cidade do Tocantins, a cidade de Riachinho,
que esteve recentemente em meu gabinete, que que-
ria pavimentação asfáltica. Aí eu disse: “Prefeito,
R$100 mil para fazer asfalto é muito pouco. Como V.
Exª vai contratar uma empresa se não tem os equipa-
mentos? É melhor fazer casas”.

S. Exª insistiu que queria fazer pavimentação
asfáltica. Mesmo assim, destinei o dinheiro para a
construção de casas e S. Exª ficou um pouco chatea-
do. Então eu disse que iria fazer uma pesquisa com
um instituto da região para provar que aquele era o
maior desejo da população de Riachinho. Se fosse
asfalto, eu daria um jeito, eu me comprometia a do-
brar o orçamento no ano seguinte para reparar a in-
justiça com o Município. Foi feita, então, a pesquisa.
E qual não foi a surpresa do Prefeito ao saber que
mais de 80% da população gostariam de ter um teto
para morar. Esse era o desejo da população.

Este meu pronunciamento, portanto, visa a cha-
mar a atenção do Governo Federal. Volto a repetir
que o erro não é de agora, vem de há muito. Essa dí-
vida com a população brasileira é antiga, mas penso
que essa é uma forma de gerar mais empregos.

Lembro-me, Sr. Presidente, Senador Eduardo
Siqueira Campos – e sei que o Governador Marcelo
Miranda vai fazer isso agora –, de que quando eu era
Secretário de Governo de seu pai, o então Governa-
dor Siqueira Campos fez a distribuição de moradias
de acordo com o número de habitantes, atendendo a
critério populacional. E S. Exª fez vários convênios
em todos os 139 Municípios, inclusive naqueles em
que o prefeito era da oposição, para a distribuição de
recursos para a construção de casas.

E uma coisa muito importante que aconteceu
como resultado desses convênios foi que eles não
beneficiaram a população diretamente interessada

apenas. Sobretudo, os recursos que passaram a cir-
cular no Município – pois o material de construção e a
mão-de-obra utilizada era do próprio Município – esti-
mularam e melhoraram a própria economia da cida-
de.

Então, é para esse ponto que chamo a atenção
do Governo do Presidente Lula, do Ministro Olívio Du-
tra, do Ministro Ciro Gomes, da Casa Civil, do Ministro
da Fazenda, enfim, dos Ministros envolvidos. Que
olhem a questão habitacional, sobretudo da popula-
ção de baixa renda, pois a Caixa Econômica Federal
está apta a conceder financiamento àqueles que têm
condições de fazer financiamento para construir ou
comprar o seu imóvel próprio, sobretudo àqueles que
não têm condições e não tiveram até hoje o direito de
ter um teto para morar.

Encerro, portanto, este meu pronunciamento,
Sr. Presidente, dizendo, como um político municipa-
lista, que sempre viveu nas bases, no interior do en-
tão norte de Goiás – vim do norte de Goiás, hoje o
nosso querido Estado do Tocantins –, e é muito ligado
aos Municípios pequenos, que o maior sonho do bra-
sileiro, se for feita uma pesquisa de opinião pública –
é certo que o problema do desemprego é muito sério
–, ainda é a casa própria, ter um teto para morar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Esta Presidência registra a presença da nobre
Deputada Mariângela Duarte, do Partido dos Traba-
lhadores do Estado de São Paulo, que acompanha
comitiva de mais de 200 representantes das Guardas
Municipais que se encontra em nossas galerias.

Para nós, Srªs e Srs. Senadores, é uma honra a
presença de V. Sªs no recinto desta Casa. Na condi-
ção de Prefeito de Palmas, tive a honra de criar a Gu-
arda Metropolitana da mais jovem Capital, no Tocan-
tins, portanto sinto-me bastante honrado com a pre-
sença dos integrantes das guardas metropolitanas
das nossas capitais. Para nós, Srª Deputada, é uma
honra a presença de V. Exª também. (Palmas.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pela ordem, com a palavra Senador João Ca-
piberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, solicito a minha inscrição para, após a Ordem do
Dia, falar em nome da Liderança do PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Fica V. Exª inscrito, após a Ordem do Dia, para
uma comunicação de interesse partidário, pelo PSB.

Senador Aelton Freitas. (Pausa.)
Senador Heráclito Fortes, encontra-se V. Exª

inscrito para uma comunicação inadiável. A Mesa
consulta se V. Exª tem o desejo de usar da palavra
neste momento. (Pausa.)

Antes, porém, vejo que o Sr. Senador Aelton
Freitas está se dirigindo à tribuna.

Senador Aelton Freitas, V. Exª inscreveu-se
para uma comunicação inadiável. Se V. Exª estiver
pronto, a Presidência concederá a palavra a V. Exª
por cinco minutos.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, bra-
sileiros que nos acompanham pela Rádio e pela TV
Senado, venho fazer uso da palavra nesta tarde para
exaltar o trabalho do Governo de Minas Gerais, o tra-
balho dos secretários que integram a equipe econô-
mica do Governo e também o da iniciativa privada do
Estado, pois estão todos empenhando esforços con-
sideráveis em prol do equilíbrio das contas de Minas
Gerais.

Como o Brasil sabe, Minas Gerais atravessou re-
centemente uma grave crise financeira, que vem sen-
do superada pelo atual Governo com ações firmes e
responsáveis, visando sempre à austeridade do Go-
verno e ao fortalecimento da economia estadual.

Tive a honra de participar, Sr. Presidente, na
tarde de ontem, em Belo Horizonte, ao lado do ilustre
colega Senador Eduardo Azeredo, de solenidade que
simboliza bem a constante busca de soluções por
parte do Governo de Minas. Foi lançado ontem, em
Minas Gerais, o programa Minas Ativa, que envolve
ações pioneiras de premiação a contribuintes em dia
com o Fisco e estimula os inadimplentes a regularizar
sua situação.

É importante observar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que ao propor a valorização das em-
presas que pagam em dia os seus impostos em Mi-
nas Gerais, o Governo não visa pura e simplesmente
ao aumento da arrecadação. Ao contrário, os maiores
objetivos a serem atingidos com as medidas do pro-
grama Minas Ativa são a retomada do desenvolvi-
mento e da geração de empregos tão necessitadas
em Minas Gerais como no restante do País.

O Minas Ativa prevê três modalidades diferen-
tes de incentivo, que foram denominadas Minas em
Dia, Investe Minas e Simples Minas.

Com o Simples Minas, acreditamos que sairá
muita gente da informalidade, porque bastará que o
contribuinte vá à Receita, compre a nota fiscal e a
emita. Tanto faz ser um feirante ou um camelô que ele
será tributado apenas no Simples e terá seu limite de
isenção a cada ano. Com isso, acreditamos que mi-
lhares de pequenos comerciantes e feirantes sairão
da informalidade em nosso Estado.

O pacote é amplo e estabelece, por exemplo,
recompensas para empresas e produtores rurais que
estejam em dia com os impostos, além de incentivar a
regularização com descontos que podem chegar até
a 40%, dependendo do prazo concedido ao postulan-
te. O projeto ainda envolve a possibilidade de transfe-
rência de créditos de ICMS entre indústrias e a redu-
ção de custos operacionais e carga tributária.

Srªs e Srs. Senadores, estas saudações que
aqui faço ao Governador Aécio Neves, do nosso
Estado, Minas Gerais, também devem ser estendidas
às associações empresariais e comerciais, bem
como às cooperativas do Estado e às federações que
se fizeram presentes e participaram de todo o projeto:
Fiemg, na pessoa do Presidente Robson Andrade,
Faemg, comandada por Gilman Vianna, e Federami-
nas, presidida por Artur Lopes Filho, e todos diretores
e associados.

A iniciativa privada tem compreendido e apoia-
do as soluções propostas pelo Executivo. Trata-se de
um trabalho de parceria indispensável, que pode vir a
beneficiar mais de 40 mil empresas de diversos seto-
res produtivos em todas as regiões de Minas Gerais.

As medidas de contenção e combate à sonega-
ção adotadas pela equipe econômica de Minas Gera-
is, a qual saúdo na pessoa do Secretário da Fazenda,
Fuad Noman, e do Secretário de Desenvolvimento,
Wilson Brumer, desde o início do Governo Aécio Ne-
ves já possibilitaram uma redução do déficit público
estadual em R$1 bilhão.

Mesmo assim, a economia de Minas Gerais ain-
da segue fragilizada e só com uma colaboração como
a que vem sendo dada pela classe empresarial do
Estado poderá reencontrar de fato o seu caminho de
prosperidade.

No plano federal é também de suma importân-
cia o trabalho dos Parlamentares. Nesse sentido,
quero apenas deixar mais uma vez registrado que,
apesar de eventuais diferenças partidárias, tem havi-
do nesta Casa um esforço conjunto de minha parte e
dos Senadores Eduardo Azeredo e Hélio Costa para
contribuir naquilo que nos compete para a recupera-
ção econômica de nosso querido Estado.
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O Presidente Lula também não tem negado a
sua contribuição a Minas. A relação de Sua Excelên-
cia com o Governador Aécio Neves é um exemplo de
postura entre governantes de Partidos distintos. De-
batem-se os pontos de desacordo e disputa-se politi-
camente, tendo sempre a frente o respeito mútuo en-
tre governantes que desejam o melhor para suas ges-
tões. A briga por mais recursos é um direito e um de-
ver do Executivo e dos Parlamentares. E Minas Gera-
is tem feito isso muito bem.

Ao encerrar, envio os votos de sucesso ao Go-
verno de Minas, ao empresariado mineiro e à Assem-
bléia Legislativa, que tem agora a responsabilidade
de aprovar esse projeto. Acreditamos que isso acon-
tecerá no menor espaço de tempo possível e que
cada um, a seu modo, fará tudo o que for necessário
para o sucesso do programa Minas Ativa e dos dema-
is projetos que virão para alavancar a recuperação da
economia mineira.

Trata-se de um Estado muito importante da Fe-
deração. Em breve, teremos orgulho de dizer, em alto
e bom som, que somos mineiros.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Alvaro Dias, por permuta com o Se-
nador Tasso Jereissati, que falará logo em seguida.

V. Exª dispõe de até vinte minutos, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, desgraçadamente, já
há repercussão externa da torre de Babel que se ins-
talou no Governo da República: discussões entre Mi-
nistros, desavenças, xingamentos, enfim, a demons-
tração de que faltam autoridade, competência e capa-
cidade administrativa.

O editorial de hoje do jornal britânico Financial
Timespublica que as atuais discussões dentro do PT
e do Partido com seus aliados mais parecem um
“bate-boca num parquinho infantil” do que um sistema
organizado de Governo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso faz
muito mal à imagem do nosso País no exterior. Se-
gundo esse conceituado jornal britânico, as discus-
sões entre o Ministro da Agricultura, Roberto Rodri-
gues, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gui-
do Mantega, bem como as críticas do Presidente do
PL, Valdemar Costa Neto, ao Ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, “não condizem com a tradição de
discussões abertas e produtivas características do
PT”.

Queremos destacar que não há aqui uma pre-
disposição oposicionista na crítica contundente ao
Governo. Esse jornal britânico de respeitabilidade no
mundo não é parte da oposição ao Governo do Brasil.
Evidentemente, se esse fato extrapolou as nossas
fronteiras e chegou ao editorial de um jornal de con-
ceito indiscutível é porque produz conseqüências da-
nosas ao nosso País.

O jornal afirma que o Presidente Lula “não está
nada satisfeito” com tantas desavenças – é evidente
que não poderia estar – e ainda destaca que a res-
posta do Governo a essa situação é só uma campa-
nha na televisão para dizer: “Nós somos um Governo
sério.”

Deixo de falar do editorial para trazer minha mo-
desta opinião: quando um Governo é obrigado a gas-
tar milhões em publicidade – nesse caso, anuncia-se
o gasto de R$8 milhões – para dizer que é sério é por-
que falta seriedade. Não há como concluir de outra
forma. Falta seriedade quando o Governo afronta a
Constituição, o Regimento, o Parlamento e desrespe-
ita a opinião pública para abafar CPIs com medo da
revelação do que é verdadeiro. E a partir da ausência
de seriedade, o Governo lança mão do dinheiro públi-
co para se promover.

Creio que há uma verdade que não se desmen-
te. A expectativa, a promessa funciona durante certo
tempo. A partir de determinado momento, um Gover-
no só se sustenta popularmente com resultados. Não
há marketing, por mais eficiente que seja, capaz de
superar as conseqüências do desemprego que cres-
ce de forma avassaladora, da violência que atormen-
ta as famílias, da miséria que se propaga no País.
Não há marketing capaz de superar a situação de
desalento que envolve milhões de brasileiros total-
mente distanciados dos frutos do progresso econômi-
co porque impedidos daquilo que é elementar, o exer-
cício da cidadania plena.

Em meio a essa batalha que transformou deter-
minados prédios da Esplanada em verdadeiras casa-
matas, o Governo abriu a semana impondo a lei do si-
lêncio aos seus integrantes. O Chefe da Secretaria de
Comunicação Social e Gestão Estratégica, Luiz Gus-
hiken, anunciou as regras do cessar-fogo: a partir de
agora, expressão livre e argumentação contrária à do
Governo só valem dentro dos limites do Palácio.

É evidente que não haverá obediência a essa
cartilha. De forma alguma o Governo conseguirá con-
ter lideranças petistas que, ao longo do tempo, se
acostumaram à irreverência. É óbvio que as críticas
continuarão. Não tenho dúvida de que o chamado
“fogo amigo” persistirá. O Governo pretende conter a
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artilharia pesada utilizada por alguns Ministros que o
transformou numa verdadeira praça de guerra nos úl-
timos dias.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos
deixar essa torre de Babel de lado e vamos exercitar o
nosso propósito construtivo. O PSDB tem reafirmado
a sua disposição de fazer oposição propositiva.
Então, vamos tentar contribuir, lembrando a visita ao
Brasil de uma comissão internacional de alto nível,
em preparação para a Conferência Mundial sobre a
Redução da Pobreza, a realizar-se em Xangai, de 25
a 27 de maio.

Essa delegação é chefiada pela Diretora-Ge-
rente do Banco Mundial, Mamphela Ramphele, e in-
clui representantes de governos e organizações e
agências de fomento internacionais.

O objetivo principal da visita é estudar projetos
brasileiros a serem debatidos durante a Conferência
de Xangai. Serão feitas visitas de campo a projetos
de redução da pobreza rural, crédito fundiário, educa-
ção e desenvolvimento urbano na Bahia, para anali-
sar o impacto no combate à pobreza.

É vital para o sucesso dessa importante missão
do Banco Mundial que todas as instâncias do Gover-
no se mobilizem para prestar todas as informações e
elementos solicitados pelos integrantes da delega-
ção. Não me refiro ao apoio logístico. A missão ne-
cessita de apoio estratégico do Governo.

Consideramos importante essa visita, pois o
Governo pode valer-se dela para vender projetos im-
portantes, na tentativa de atrair recursos que os ala-
vanquem aqui, internamente – são projetos funda-
mentais, inclusive, no que diz respeito à redução da
pobreza.

A agenda, além das reuniões no Rio de Janeiro,
em Brasília e em São Paulo, inclui encontros com o
Presidente Lula, com os Ministros Luiz Dulci (Secre-
taria-Geral da Presidência), Patrus Ananias (Desen-
volvimento Social), Ricardo Berzoini (Trabalho), Tar-
so Genro (Educação), Jacques Wagner (Conselho de
Desenvolvimento), Ciro Gomes (Integração), Matilde
Ribeiro (Políticas Raciais), Nilcéa Freire (Políticas
para as Mulheres) e Nilmário Miranda (Direitos Hu-
manos) e com o Governador da Bahia, Paulo Souto.

Gostaria de ressaltar que as visitas protocolares
de uma missão com essas características não esgo-
tam a agenda da delegação. É necessário que as
equipes técnicas das Pastas setoriais que serão visi-
tadas pela comitiva sejam mobilizadas e possam dis-
ponibilizar todos os dados sobre o mapa da pobreza
em nosso País.

Reproduzo uma declaração que sintetiza a mi-
nha visão:

“A conferência de Xangai e o processo de
aprendizagem global que levou a ela são uma oportu-
nidade singular para a troca de experiências na redu-
ção da pobreza. O Brasil será uma importante voz na
Conferência”, disse Vinod Thomas, Diretor para o
Brasil e Vice-Presidente do Banco Mundial.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o alerta é uma contribuição da Oposição ao Governo,
destacando a importância dessa visita, que pode pro-
duzir, sem dúvida alguma, resultados extremamente
positivos na luta do Governo brasileiro pelo combate
à fome no nosso País.

Certamente, o nosso Governo terá que oferecer
aos visitantes, a essa delegação, todas as condições
para que a repercussão dessa visita seja favorável ao
nosso País e possa resultar em benefícios concretos.

Sr. Presidente, deveria ter comparecido, hoje, à
Comissão de Assuntos Econômicos o Ministro Antô-
nio Palocci. Não sei por que S. Exª não veio. Aliás, é
bom que se diga que os Ministros não estão conside-
rando devidamente o Congresso Nacional, não estão
respeitando como deveriam o Senado da República.
Constantemente, cancelam visitas às Comissões téc-
nicas da Casa, adiam depoimentos. E, mais uma vez,
o fato se repete: o Ministro Antônio Palocci adiou o
seu depoimento na Comissão de Assuntos Econômi-
cos. Certamente, a Taxa de Juros de Longo Prazo fi-
xada em 10% ao ano seria um dos temas abordados
por Senadores e que exigiriam a resposta do Ministro.

O Fundo Monetário Internacional, de maneira
equivocada, interpreta que a Taxa de Juros de Longo
Prazo constitui uma espécie de subsídio. Essa é uma
tese absurda. Essa questão deveria ser submetida,
na manhã de hoje, ao Ministro da Fazenda. Como S.
Exª não veio, estamos nos antecipando à sua vinda,
quem sabe, na próxima semana, para destacar esse
fato que consideramos da maior importância.

Registro com preocupação a sugestão do Fun-
do Monetário Internacional de que o dinheiro do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador, principal fonte de re-
cursos do BNDES, fosse repassado para os bancos
privados, onde a remuneração seria melhor. A nossa
preocupação é maior, na medida em que tomamos
conhecimento de que alguns membros da equipe
econômica do Governo consideram essa taxa um
subsídio à produção nacional.

O Fundo de Amparo ao Trabalhador nem sem-
pre é utilizado com eficiência e com correção. Por
isso, em mais uma tentativa, a meu ver, de desvio de
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finalidades, é preciso fazer o alerta ao Ministro da Fa-
zenda, diante dessa especulação de que essa provi-
dência será adotada a partir do FMI.

Chamamos a atenção do Ministro Antônio Pa-
locci para este fato: a TJLP não pode ser caracteriza-
da como tal; o BNDES existe para fomentar a produ-
ção e possui uma fonte de recursos própria, possibili-
tando a cobrança de juros diferenciados, a exemplo
do que é praticado em inúmeros países.

O BNDES tem um estupendo orçamento. O que
se discute é a aplicação dos recursos do BNDES: se
se estabelecem critérios adequados para a definição
das prioridades, ou se o BNDES apresenta desvios
de finalidade com constância. O noticiário revela, nos
últimos dias, que as montadoras foram as grandes
beneficiadas do fantástico orçamento do BNDES no
último ano. Nunca as montadoras – e, aliás, de capital
estrangeiro – tiveram tantos benefícios do crédito pú-
blico no Brasil como tiveram no ano passado. Os per-
centuais de crescimento dos recursos repassados às
montadoras no nosso País foram simplesmente fan-
tásticos.

É hora de fazermos um apelo ao bom senso.
Não é possível que se criem ainda mais dificuldades
ao setor produtivo. A cadeia produtiva, já sufocada
por uma carga tributária de perversidade incomum e
por taxas de juros escorchantes, não se pode defron-
tar ainda com novas dificuldades. Sabemos que o se-
tor financeiro não é vocacionado para o financiamen-
to de projetos de longo prazo. Portanto, descaracteri-
zar o papel do BNDES, qual seja, de banco de fomen-
to, é um crime de lesa-pátria.

Vamos continuar discutindo – e sei que essa é
uma discussão interminável – quais são os objetivos
fundamentais do BNDES, que foi criado em nosso
País para financiar obras de infra-estrutura – estra-
das, aeroportos, pontes, portos – e, sobretudo, para
financiar a produção, com o objetivo de gerar empre-
gos. Por isso, acrescentou-se ao final da sigla um “S”,
que muitas vezes imaginamos deveria ser retirado da
sigla, já que o Governo atual investe sem levar em
conta, sobretudo, a necessidade premente de gerar
empregos no País.

Para concluir, Srªs e Srs. Senadores, voltamos
ao tema inicial deste pronunciamento: o que deve
acontecer com o Governo num momento de confla-
gração interna? Em primeiro lugar, buscar o restabe-
lecimento da autoridade do Presidente da República.
Quando há discordâncias flagrantes e públicas no
dia-a-dia, quando as contradições são expostas da
forma mais aberta possível, quando Ministros se con-
frontam num verdadeiro campo de batalha, quando

se estabelece uma verdadeira torre de Babel em que
ninguém se entende, fica evidente a falta de lideran-
ça, a falta de autoridade do Presidente da República.
Essa é uma constatação inevitável.

Talvez, neste momento crucial da história desse
Governo, estejamos constatando a falta de preparo
do Presidente da República para o exercício dessa
magna função. O Presidente não se preparou sufici-
entemente, apesar de se ter afastado de funções ha-
bituais que exercia. É evidente que Sua Excelência
deixou de exercer a função de torneiro mecânico, da
qual se orgulha – e não poderia ser diferente –, e pas-
sou a dedicar-se integralmente à atividade políti-
co-partidária, sem mandato, sustentado pelo caixa do
seu Partido, o PT. Imaginávamos que, nesse período,
estivesse Sua Excelência se preparando para exer-
cer funções de relevante importância, que são as de
Presidente da República. Estamos constatando o seu
despreparo. Não se preparou de forma suficiente,
não compôs uma equipe com competência, e é evi-
dente que o sucesso de um governo começa na esco-
lha dos seus integrantes. Quando o governante é fe-
liz, escolhe bem, prioriza a qualificação técnica, a
competência e a probidade, dá o passo decisivo para
ser bem-sucedido. Quando é infeliz, lamentavelmen-
te, está semeando decepção, para colher a enorme
frustração que se avizinha.

O Governo tem que restabelecer agora a sua
unidade interna, principalmente de gestão econômi-
ca. Sem unidade, não há gestão econômica capaz de
enfrentar as dificuldades nacionais. Sem unidade,
não há credibilidade. Sem credibilidade, coloca-se
em risco a governabilidade, e não desejamos isso
para o País.

Os sinais emitidos pela conjuntura internacional
são preocupantes. No ano passado, a conjuntura in-
ternacional foi extraordinariamente favorável, e o Go-
verno brasileiro não soube pegar carona na situação
econômica internacional. Agora, há sinais que preo-
cupam.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, concluo dizendo que houve grande venda de
títulos da dívida de países emergentes para a compra
de papéis do Tesouro norte-americano. Isso ocorreu
ontem. Nesse cenário, o Brasil foi um dos destaques
negativos do mercado. O risco-país do Brasil regis-
trou aumento de 4,7%, para 554 pontos. O risco-país
do México, país detentor da mais representativa eco-
nomia da América Latina, subiu 1,6%. O aumento do
nosso risco-país foi superior ao da Nigéria, que foi de
4,2%, e ao da Rússia, que teve alta de 3%.
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É preciso não desperdiçar oportunidades. Não
podemos perder tempo em querelas infindáveis,
como as protagonizadas por integrantes do Governo
Lula. A Nação merece o respeito dos seus dirigentes.

Esse é o nosso apelo, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora
Lúcia Vânia. Em seguida, eu a concederei aos Sena-
dores Jefferson Péres e Arthur Virgílio.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, gostaria de registrar a ausência do
Senador Leonel Pavan, ontem e hoje, neste Plenário,
em virtude do falecimento do Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Camboriú, Sr. Antô-
nio Manoel Soares Santa. O PSDB se associa ao Se-
nador Leonel Pavan, encaminhando à família do Sr.
Antônio Manoel votos de pesar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa agradece as informações de V. Exª,
enadora Lúcia Vânia, e se associa aos votos trans -
mitidos à família enlutada.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem, Sena-
dor Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, como eu seria chamado
agora para as comunicações inadiáveis, quero ape-
nas pedir a V. Exª que ceda a palavra ao Senador Jef-
ferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa agradece a consideração de V. Exª,
Senador Heráclito Fortes.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, estou me inscrevendo pela
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª pede a sua inscrição, Senador Jefferson
Péres?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Como Líder?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sim,
Sr. Presidente. Mas, talvez, V. Exª me pudesse ceder
o tempo do Senador, o que não sei se é permitido
pelo Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A cessão é permitida, mas, a bem da verdade,
as comunicações inadiáveis dar-se-ão na prorroga-
ção da Hora do Expediente. A Mesa, na ausência de
dois oradores regularmente inscritos, convocou, na-
quele momento, o Senador que estava presente, o
Senador Heráclito Fortes, mas vamos dar curso nor-
mal às inscrições.

Senador Heráclito Fortes, a Mesa compreende
o gesto de boa vontade de V. Exª, mas inscreve o Se-
nador Jefferson Péres como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa pronun-
ciamento, pedindo investigações sobre denúncia a
mim encaminhada pelo Prefeito Giovani Messias So-
ares Baia, de Rio Pomba, em Minas Gerais. Ele de-
nuncia manipulação do programa Luz para Todos por
parte do Partido dos Trabalhadores local. Estou cum-
prindo o que me pede o Prefeito, encaminhando o
pronunciamento.

Além disso, inscrevo-me como Líder, para falar
antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O próximo orador inscrito é o nobre Senador
Tasso Jereissati. Em seguida, a Presidência dará a
palavra aos Líderes. Pela ordem de inscrição, o pri-
meiro orador será o Senador Jefferson Péres, e, em
seguida, falará o Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Tasso
Jereissati, por até 20 minutos, por cessão da nobre
Senadora Lúcia Vânia.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, eu
não estava preparado para falar nesta sessão, mas,
gentilmente, a Senadora Lúcia Vânia cedeu-me o seu
horário, para que eu pudesse dizer algumas palavras,
já que, hoje de manhã, fui surpreendido com algumas
declarações feitas pelo Ministro José Dirceu na colu-
na do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo.

Confesso, Sr. Presidente, que fiquei bastante
preocupado com o tom das declarações dadas pelo
Ministro José Dirceu a esse respeitado colunista bra-
sileiro. Na verdade, preocupou-me o fato de o Minis-
tro responsável pela Casa Civil do Governo Federal,
tido e havido por toda a Nação como uma espécie de
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Primeiro-Ministro do Governo Lula, fazer determina-
das declarações em que demonstra uma falta de se-
renidade total para o cargo que exerce.

Tive – e espero continuar tendo – excelentes re-
lações pessoais com o Ministro José Dirceu. Fiz o
possível e o impossível para, inclusive, preservá-lo
em todas as questões que estão sendo apresenta-
das, como no caso Waldomiro. Na semana passada,
tive a oportunidade de vir a esta tribuna e de preser-
var o Governo como um todo – e não só o Ministro
José Dirceu – de qualquer dúvida sobre a honestida-
de e a integridade de seus membros. No entanto,
achei-me na obrigação de vir a esta tribuna, porque
não é possível que um Ministro, tido – como já disse –
como o Primeiro-Ministro do Governo, faça uma por-
ção de declarações completamente sem sentido e
contraditórias entre si, em que demonstra uma falta
de equilíbrio muito grande. S. Exª disse, pela televi-
são, que, nos últimos trinta e poucos dias, tem vivido
os piores momentos de sua vida, e que a pressão tem
sido gigantesca.

Sugeriria, portanto, ao Ministro que, diante do
momento de pressão que S. Exª está vivendo – e eu
compreendo –, pensasse duas, três, quatro vezes an-
tes de fazer qualquer declaração, pois uma liderança
que exerce um cargo como o de S. Exª tem como
obrigação principal trazer ao País uma palavra de
paz, de estabilidade, de respeito e de diálogo.

A minha sensação ao ouvir as palavras do Mi-
nistro José Dirceu é de uma pessoa que, no momento
– digo no momento porque conheço o Ministro José
Dirceu e sei que S. Exª entende muito bem as coisas
e as razões da República –, não está entendendo mu-
ito bem as coisas que estão acontecendo aqui nesta
Casa, neste cenário político, neste País e no próprio
Governo.

Srªs e Srs. Senadores, em determinado mo-
mento, disse o Ministro José Dirceu:

O Tasso Jereissati no discurso insinua
que o Governo tem relações com o crime
organizado”, comenta Dirceu, indignado, ci-
tando o trecho em que o senador tucano
fala de “uma promíscua relação de escalões
inferiores do Governo do PT com grupos ab-
solutamente descomprometidos com o inte-
resse público, alguns com raízes até no cri-
me organizado.

É verdade, Srªs e Srs. Senadores, que eu disse
isso. Disse-o preservando a integridade dos Minis-
tros. Mas, quando eu disse isso, não foi da minha cria-
ção nem da minha lavra. Apenas disse e repeti o que

todos nós, brasileiros, vimos por meio dos jornais, das
revistas, das televisões, de vídeos e de reportagens:
que existe a comprovação de uma ligação de um as-
sessor do Sr. Ministro da Casa Civil com um determi-
nado senhor, chamado Carlos Cachoeira, que é tido
como bicheiro, portanto, ligado, de uma maneira ou
de outra, ao crime organizado.

Também foi dito e comprovado que existe uma
relação – e existiram reuniões – entre o assessor do
Ministro, o Sr. Waldomiro, o Sr. Carlos Cachoeira e di-
rigentes da Caixa Econômica Federal. Isso eu não
disse. Estou repetindo aquilo que todos nós – não
digo todos nós Senadores, mas todos nós brasileiros
– ouvimos e vimos, e está aí fartamente comprovado.
O que pedi foi para que houvesse esclarecimentos
para que a honra e a integridade dos Srs. Ministros,
na quais eu acreditava piamente, ficassem preserva-
das. No entanto, o Sr. Ministro acha e considera isso
como uma agressão e um sinal de fraqueza, já que
mais adiante diz S. Exª:

O Tasso foi fraco e se submeteu à es-
tratégia do Arthur Virgílio (líder do PSDB no
Senado)...

Aí me parece um equívoco retumbante e uma
falta de entendimento total, que não é próprio de um
homem da cultura e do discernimento do Ministro
José Dirceu. Eu não me submeti à estratégia do Líder
Arthur Virgílio. Eu sou liderado do Senador Arthur Vir-
gílio – aliás, com muita honra – e me submeto e me
submeterei sempre, enquanto for liderado de S. Exª,
à sua liderança e à sua estratégia. E não apenas pela
honra que tenho de ser liderado por S. Exª, mas tam-
bém pela obrigação partidária que tenho, como res-
peitador da democracia, entendendo que, na demo-
cracia, o funcionamento dos partidos, unidos e coe-
sos, ao redor de uma idéia é fundamental, é que con-
tinuarei sendo fiel à estratégia do Senador Arthur Vir-
gílio. Ficaria muito ofendido se S. Exª dissesse – e se-
ria absolutamente estranho – que eu não estou me
submetendo à estratégia do meu Líder, o Senador
Arthur Virgílio.

Aparenta uma certa confusão mental, e as pes-
soas não percebem, com clareza, o que é uma vonta-
de de dialogar com franqueza, uma vontade de coo-
perar naquilo que é necessário para o País, e uma co-
optação rasteira, baixa, de trazer um inimigo para as
fileiras do próprio Governo em troca de um bombom
ou de uma carícia qualquer.

Não espere de mim, Ministro José Dirceu, esse
tipo de comportamento, pois não o terá nunca! Espe-
re de mim sempre o respeito e o diálogo necessário
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para que possamos, nesta Casa, construir soluções
para que o País não pare – aliás, como fizemos du-
rante todo o ano passado nas discussões de assun-
tos importantes que interessavam essencialmente ao
País.

Depois, diz o Ministro José Dirceu também – ve-
jam bem, e aí fico mais preocupado ainda – que dois
Governadores, por sinal, Governadores de dois dos
mais importantes Estados do País, o Governador Ge-
raldo Alckmin e o Governador Aécio Neves, grandes
lideranças nacionais, acima de tudo respeitáveis por
serem institucionalmente os Governadores de São
Paulo e Minas Gerais, só foram discretos em relação
ao que houve no famoso caso Waldomiro Diniz, por-
que nenhum dos dois sobrevive um mês, se não for
com o beneplácito ou com o apoio do Governo Fede-
ral.

Penso que isso é o mais grave de tudo: o Minis-
tro-Chefe da Casa Civil vir a público e declarar que os
Estados de São Paulo e Minas Gerais, dois Estados a
cujas Histórias e fortalezas não preciso me referir,
não sobrevivem e seus Governadores são obrigados
a serem discretos em relação a qualquer escândalo
que ocorra porque não resistem a um mês! Mais do
que um profundo desrespeito a esses Governadores,
que o respeitaram durante essa crise, é um desrespe-
ito à própria História de cada Estado. E mais ainda:
um desrespeito à própria estabilidade do País. Qual-
quer observador um pouco mais atento, vendo, de
fora, uma declaração de um Ministro, de um “Primei-
ro-Ministro”, que diz que os Governos de São Paulo e
de Minas estão nas suas mãos porque não resistem a
um mês sem a sua bênção, efetivamente vai ficar mu-
ito preocupado com o futuro, com a estabilidade e
com as instituições deste País. Felizmente, estamos
vendo que essas palavras partem de um Ministro que
está sob uma pressão muito grande, e que, evidente-
mente, não está na plenitude do seu sossego e da
sua serenidade.

Mais tarde, diz também o Ministro José Dirceu,
meu Líder, Senador Arthur Virgílio, que o meu discur-
so foi um “discursinho” de oposição responsável – ou-
tra coisa que foi uma novidade para o Ministro! Certa-
mente, o José Dirceu de tanta profundidade política,
de tantas lutas políticas, não faria isso em um mo-
mento de serenidade total. Descobriu que o meu dis-
curso foi de oposição! Isso faz-me acreditar que, além
de não aceitar com serenidade discursos de oposi-
ção, S. Exª acredita que quem não agride não é de
oposição. Talvez essa seja a velha tradição do seu
próprio Partido, que se acostumou a fazer oposição
agredindo e, algumas vezes, até caluniando.

Basta ver, Senador Jefferson Péres, o discurso
em que S. Exª falou sobre a instalação da CPI, e que
V. Exª teve a oportunidade de ler alguns trechos há al-
guns dias, que mostram a agressividade, a hostilida-
de, a crueza com que se referiu ao Presidente Fer-
nando Henrique, quando, em determinado momento,
o Presidente tentou – se é que o fez – evitar alguma
CPI.

Confesso que não tenho esse dom da agressivi-
dade, da crueza e, às vezes, até da grosseria, que
eles tiveram no passado. Com certeza, esta continua-
rá sendo uma Oposição que fará “discursinhos”, mas
serão “discursinhos” de uma Oposição honesta, sé-
ria, que não acredita – isto é importante, Ministro José
Dirceu, para o próprio Governo – que qualquer pro-
cesso de “mexicanização” e de cooptação da Oposi-
ção, por meio de métodos que não estão diretamente
ligados ao mais alto interesse do País, seja benéfico
para o País ou para o próprio Governo.

Por isso, vim a este plenário, Sr. Presidente,
para pedir aos meus colegas de Oposição calma e
tranqüilidade. No momento em que o próprio Ministro
da Casa Civil não está demonstrando calma nem
tranqüilidade, digo a todos os colegas da Oposição
que precisamos ter serenidade para não transformar
o ambiente ainda sadio e de tentativa de diálogo em
um ambiente de tumulto e de falta de diálogo e de
compreensão entre todos nós.

Acredito que devemos ajudar o Governo neste
momento, mesmo sendo Oposição, porque não nos
interessa, Senadores Jefferson Péres, Papaléo Paes
e Mão Santa, um País em que o “Primeiro-Ministro”
se encontre em um momento de desestabilização
pessoal. Eu nunca pedi ao Ministro – nem considero
razoável fazê-lo, pois não cabe a nós, da Oposição,
fazê-lo – que se afastasse do cargo por qualquer mo-
tivo; apenas o aconselharia...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois
não, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Tasso Jereissati, alguém com tantos poderes enfei-
xados em suas mãos, como é o caso do Ministro José
Dirceu, minimizar um interlocutor da boa-fé, do peso
político, da integridade e da capacidade intelectual de
V. Exª revela, ao mesmo tempo, desajuste e incom-
petência, e deveria inquietar a Nação. V. Exª, que
proferiu, na semana passada, talvez o mais importan-
te discurso desta legislatura até o presente, pela re-
percussão que obteve e pela seriedade com que se
houve, ainda assim volta agora dando uma verdadei-
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ra bofetada com luva de pelica, mostrando que a injú-
ria, o maltrato, a pequenez, nada disso mudará sua
rota de executivo experimentado, de Parlamentar ta-
lentoso, de homem público sem jaça e invulgar deste
País. Perde quem minimiza o prazer – nós sabemos o
quanto o valorizamos! – e o valor de ter V. Exª como
contraponto. Obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª é um dos maiores valores desta Casa, e, con-
seqüentemente, nada o atingirá, venha de onde vier.
Devo dar um testemunho meu, que contrasta com to-
das as afirmativas publicadas no jornal. A mim, o Mi-
nistro José Dirceu só tem dito de V. Exª coisas exce-
lentes, como homem público que defende os interes-
ses públicos, como um dos melhores Governadores
do País em todos os tempos e como uma figura de
quem, no Senado, qualquer Governo precisará.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tas-
so Jereissati, V. Exª me permite um aparte?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tas-
so Jereissati, gostaria de externar minha solidarieda-
de. Mais uma vez, V. Exª demonstra equilíbrio, sensa-
tez e, acima de tudo, responsabilidade. Não esperá-
vamos de V. Exª outra atitude que não fosse essa.
Chamo a atenção para um trecho da fala de V. Exª,
que destaca a afirmação do Ministro José Dirceu so-
bre os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
que, segundo S. Exª, não resistirão 30 dias sem o
apoio do Governo. V. Exª apresentou, com muita pro-
priedade, a gravidade dessa declaração. Deixo meus
cumprimentos. Como peessedebista, sinto-me orgu-
lhosa de fazer parte da Bancada que tem V. Exª como
um dos expoentes. Muito obrigada.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado.

Concedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador

Tasso Jereissati, tenho ouvido, com atenção, as ma-
nifestações que o ex-Governador do Ceará e um dos
principais Líderes do meu Partido sucessivamente
tem feito neste plenário e no Congresso Nacional. A
sua marca é o equilíbrio. Como todo cearense que se
preza, V. Exª é uma pessoa afirmativa, que não tem
receio de expor suas opiniões. Mas há uma preocu-

pação central em sua participação política, demons-
trada ao longo de sua vida pública e no Senado: a de
ser um Parlamentar que colabora, que tem como mar-
ca principal a idéia de construir, nunca de desagregar
ou de intrigar. Sua marca é positiva para o País e para
o Nordeste. O Brasil inteiro reconhece seu exemplo
de Governador. O problema deste momento é que há
um evidente viés autoritário neste Governo, no PT, e
no Ministro José Dirceu, de uma maneira especial. O
debate sempre anunciado pelo PT como uma de suas
marcas, como tantas promessas e expectativas, não
se confirma. A sua marca é o viés autoritário, a expul-
são de companheiros, o constrangimento de vota-
ções arrancadas com toda a truculência no Congres-
so. Nada de democracia. Evidentemente, há algumas
exceções. Sejamos justos: várias manifestações do
Líder do PT no Senado são positivas e democráticas,
já o reconhecemos muitas vezes. Mas a sua marca,
de uma maneira geral, é de um autoritarismo total. E
esse Ministro, que não se explica de maneira nenhu-
ma e que, por pressão do Governo, fez cessar a pos-
sibilidade de o Congresso explicar fatos obscuros,
não aceita crítica e reage de forma desequilibrada.
Não tenho nada pessoal contra o Ministro, mas verifi-
co que o papel que S. Exª espera cumprir no Brasil
está a distâncias quilométricas do padrão do seu dis-
curso atual.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado, Senador Sérgio Guerra.

Concedo um aparte ao Senador Almeida Lima.
O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Senador Tas-

so Jereissati, confesso que, ao ler hoje a matéria do
jornalista Merval Pereira, fiquei sem entender. Na se-
mana passada, neste plenário, ouvi o pronunciamen-
to feito por V. Exª e vi até alguns aliados estranhando
a maneira tranqüila e parcimoniosa de quem estava
semeando tranqüilidade diante da tempestade em
que vive o Governo, dos seus desencontros. É evi-
dente que eu imaginava que o Ministro-Chefe da
Casa Civil daria declarações de agradecimento, daí a
minha incredulidade. Quando li a matéria, fiquei sem
entender coisa alguma. Agora percebo que o estado
em que S. Exª se encontra é que o tem levado a isso.
Pode ser que, em recintos fechados, o Ministro se te-
nha comportado de outra maneira diante do pronunci-
amento feito por V. Exª, mas, publicamente, o que es-
tamos vendo é completamente diferente. Minha soli-
dariedade a V. Exª!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Agradeço aos Srs. Senadores Antonio Carlos Maga-
lhães, Sérgio Guerra, Lúcia Vânia e Almeida Lima pe-
los apartes.
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Sr. Presidente, encerro apenas dizendo, mais
uma vez, que o nosso intuito é realmente de continuar
a manter esse diálogo saudável e equilibrado dentro
desta Casa.

E apenas como uma sugestão ao Ministro –
uma sugestão de amigo, como eu faria a qualquer ou-
tro: cinco a dez dias de férias, às vezes, num sítio ou
alguma coisa assim é muito bom para sentarmos a
cabeça e vermos o que está acontecendo. Como di-
zemos lá na minha terra, no Ceará: um pouco de au-
tocrítica, um pouco de humildade, para que possa-
mos observar as coisas da maneira como estão acon-
tecendo e não da maneira como queríamos que
acontecesse é muito saudável para todo o Governo.
Muito obrigado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Tem a palavra V.Exª pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
Ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu havia solicitado, no início
da sessão, usar a palavra pela liderança do PT antes
da Ordem do Dia. Comuniquei que, naquele momen-
to, não poderia fazê-lo, tendo em vista que estava ain-
da terminando a audiência na Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle. Então, gostaria de saber se eu posso
utilizar agora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa aproveita, nobre Senadora Ideli Salvat-
ti, para esclarecer aos Líderes Arthur Virgílio e Jeffer-
son Péres que realmente, no início da sessão, S. Exª
procedeu à sua inscrição. Não só a Senadora Ideli
Salvatti como o Líder Garibaldi Alves Filho, que está
participando da reunião de Líderes e não se encontra
em plenário; o próprio Senador Almeida Lima, sob a
condição de remeter à Mesa a autorização; posterior-
mente, os Senadores Jefferson Péres e Arthur Virgí-
lio.

Portanto, para seguir a ordem de inscrição, con-
cederei a palavra para uma comunicação de interes-
se partidário à nobre Líder Ideli Salvatti e, em segui-
da, aos Senadores Jefferson Péres e Arthur Virgílio
Neto, ficando a fala do nobre Senador Almeida Lima
para após a Ordem do Dia.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC.
Como Líder. Sem revisão da oradora) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, hoje minha inscrição seria
para falar de um assunto mais ameno. Registro o ani-
versário da cidade maravilhosa onde moro, Florianó-
polis, que completa hoje 278 anos, e também do Se-

nador Jonas Pinheiro que também completa – nem
vou registrar quantos anos, não vou cometer a indeli-
cadeza. Mas, dado o pronunciamento do Senador
Tasso Jereissati, é claro que não vou me delongar a
respeito das datas de aniversário, e, sim, sobre algu-
mas questões que considero fundamentais.

Tivemos, desde que o Presidente Governo Lula
assumiu, grande preocupação. Uma série de iniciati-
vas foram empreendidas, certamente com profunda
participação do Ministro José Dirceu que, até há pou-
co tempo, era o responsável pelas relações com o
Congresso e com os entes da Federação – Estados e
Municípios. Tivemos a humildade de reconhecer que
quem não se elege com uma ampla maioria parla-
mentar tem que obrigatoriamente construir acordos,
alianças. Houve esta grande preocupação do Presi-
dente da República e do Ministro José Dirceu de fir-
mar essas alianças. Se assim não tivesse ocorrido, se
o Presidente da República não tivesse, desde o pri-
meiro momento, chamado todos os Governadores, as
reformas não teriam tramitado. Vejam bem, isto pode
parecer algo insignificante, mas não é: nunca havia
acontecido na História da República brasileira uma
reunião, aliás uma, não, várias reuniões com todos os
Governadores para tratar das questões pertinentes
ao nosso País e dos interesses mútuos, interesses
comuns entre União, Estados e Municípios. Foi em
razão dessas conversações, dessas negociações, re-
pito, que tivemos a possibilidade de apresentar nesta
Casa e aprovarmos num único ano a reforma da pre-
vidência e a reforma tributária. Caso não tivesse esse
reconhecimento, essa até humildade do Governo no
sentido de fechar acordo, chamar para o debate, cha-
mar à aliança, não teríamos tido a capacidade de
aprovar.

Por isso, me causa uma certa estranheza o fato
de que, mediante determinadas declarações – li ago-
ra a reportagem, não tinha tido oportunidade de ler
ainda –, queiram desmontar, queiram desqualificar
totalmente uma série de iniciativas e de respeito entre
o Governo Federal e os Governos estaduais. A práti-
ca é sempre o fiel exemplo da verdade. Muito mais do
que se fala, o que se pratica é que é o verdadeiro de-
monstrativo do que se pensa. Então, fico um pouco
aborrecida por algo que saiu numa reportagem por
meio da qual se tenta desmontar o esforço de parce-
ria montado pelo Governo Lula com todos os Gover-
nadores do nosso País.

O Senador Tasso Jereissati, que é uma pessoa
absolutamente equilibrada, de ponderações, de falas
de nível muito elevado do debate, também tem os
seus momentos. E se eu tivesse que me pronunciar,

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08051

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL32     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL32     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL32     



em seguida a um episódio a que assisti na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, talvez devesse
vir a público também recomendar algum período de
descanso ao Senador, porque aquela não é a manei-
ra de ser do Senador Tasso Jereissati.

Na CCJ, quando foram citados exemplos de
CPIs propostas que não se instalaram, para as quais
não foram indicados nomes, o Senador Tasso Jereis-
sati teve uma reação também totalmente diferente do
que é o seu comportamento, absolutamente reconhe-
cido nesta Casa, de pessoa equilibrada. E não houve
da parte de ninguém qualquer altercação, qualquer
solicitação ou qualquer tentativa de desqualificação
de um comportamento momentâneo, pontual do Se-
nador Tasso Jereissati.

Gostaria que pudéssemos ter aqui a continuida-
de do debate em alto e bom nível, porque temos esta
responsabilidade para com os nossos Estados, que
aqui representamos, e para com o nosso País. Acre-
dito que não contribui para o bom debate o ato de ten-
tarmos desqualificar. De forma muito sincera, Sena-
dor Tasso Jereissati, não contribui em nada V. Exª
aconselhar férias. Não é essa a questão, não é isso
que está em jogo, mas o debate a respeito das maté-
rias colocadas, o comportamento do Governo nesses
quinze meses de atuação, que foi de parceria efetiva
com os Estados, resultando nos avanços que conse-
guimos, principalmente em relação às reformas estru-
turais do nosso País.

Já tive oportunidade de vir a esta tribuna em ou-
tras ocasiões para elogiar o comportamento bastante
calmo e tranqüilo do Senador. E quando houve um
desequilíbrio, que eu nunca tinha visto – vi uma única
vez – também não vim a esta tribuna fazer qualquer
insinuação ou tentativa de desqualificação.

Dos trechos da entrevista, que consegui ler rapi-
damente, há uma questão que procede. Inclusive
hoje, na Comissão de Fiscalização e Controle, o Pre-
sidente da Caixa Econômica, mais uma vez, reiterou
que se tratou de um procedimento adotado por pes-
soas ligadas ao Ministério Público, que foram à Caixa,
sem ordem judicial, e pegaram os originais. A Caixa
Econômica, hoje, se for acionada judicialmente, não
tem mais os documentos originais dos registros de
entrada. Pegaram os originais sem ordem judicial.
Então, determinadas questões, que também estão le-
vantadas na entrevista, merecem um posicionamento
por parte até do nosso Legislativo, do Congresso.
Talvez agora, com a aprovação da reforma do Judi-
ciário, com o controle externo do Judiciário e do Mi-
nistério Público, possamos fazer o bom debate.

Então, mais uma vez trago a esta tribuna a soli-
citação de que mantenhamos o clima do bom diálogo
e do relacionamento, principalmente em relação a
questões práticas, que têm feito com que o Governo
Lula tenha tido, talvez como nenhum outro Governo,
o respeito para com aqueles que têm a responsabili-
dade dirigir os seus Estados e os seus Municípios.
Em sete anos de marcha, duas vezes os prefeitos fo-
ram recebidos pelo Presidente da República e as
duas vezes pelo Presidente Lula.

Portanto, venho à tribuna com a tranqüilidade
de quem, na prática, demonstra o respeito, muito
mais do que uma eventual entrevista, que pode ser
um momento, mas não a realidade total e absoluta
desses quinze meses de governo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Líder Jefferson Péres, que falará para uma
comunicação de interesse partidário pelo PDT.

Em seguida, V. Exª, nobre Senador Arthur Virgí-
lio, fará a comunicação pelo PSDB.

V. Exª dispõe de até cinco minutos, nobre Líder.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, antes de abordar o assunto político
que me traz à tribuna, peço atenção especial do Pre-
sidente e da Mesa Diretora para o seguinte: o Senado
realizou recentemente um concurso nacional público
de títulos e provas para a admissão de consultores.
Foram preenchidas vinte e sete vagas. Posteriormen-
te, a Mesa Diretora, pelo Ato nº 2, de fevereiro deste
ano, decidiu transformar vários cargos do Senado em
cargos de Consultor para aproveitar outros partici-
pantes do concurso.

Sr. Presidente, inclusive refletindo insatisfação
por parte dos consultores da Casa, peço à Mesa que
reexamine o ato por dois motivos. Em primeiro lugar,
o Regimento do Senado é claro quando diz que trans-
formação de cargos deve ser submetida à apreciação
do Plenário. Que eu saiba esse dispositivo do Regi-
mento não foi modificado. Em segundo lugar, o ato da
Mesa alterou o edital do concurso ao estabelecer o
aproveitamento pela ordem geral de classificação e
não por áreas. E isso me parece irregular.

Não estou insinuando nada contra a Mesa, não
estou levantando suspeitas, mas, como todos os atos
das instituições públicas devem ter absoluta transpa-
rência, Sr. Presidente, leve à consideração da Mesa
esta minha ponderação.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o atual
Governo da República não precisa de Oposição.
Nunca vi um Governo – desculpem-me a franqueza –
tão trapalhão. Tropeçam nas próprias pernas. É incrí-
vel.

Outro dia, o Presidente da República – todos as-
sistiram pela televisão – disse em Recife, com todas
as letras, numa absoluta impropriedade, que não po-
dia legalizar os bingos, porque seria o mesmo que le-
galizar a prostituição infantil.

Mas como é possível, se está escrito na mensa-
gem presidencial de janeiro deste ano, entregue sole-
nemente pelo Ministro José Dirceu a este Congresso,
que o Governo ia regulamentar o jogo de bingo, ex-
pressamente?

Como pode o Presidente da República ter um
comportamento desse tipo?

Agora, Sr. Presidente, quando o incêndio – não
digo apagado – começava a amainar, vem o Ministro
José Dirceu jogar gasolina na fogueira. E por quê? E
contra quem? Contra o eminente Senador Tasso Je-
reissati, que havia, dias antes, feito uma exortação a
favor da estabilidade do País. Um discurso que deve-
ria merecer do Sr. José Dirceu toda a acolhida; deve-
ria ser recebido com aplausos. S. Exª vem e agride o
Senador Tasso Jereissati, dizendo textualmente “um
discursinho de Oposição responsável”. S. Exª quer
um discurso agressivo e de Oposição irresponsável.

Depois, disse que São Paulo e Minas Gerais
não se agüentam trinta dias sem o Governo Federal.

Então, não existe Federação neste País. Se os
dois mais ricos Estados da Federação não vivem um
mês sem o auxílio federal, o que é a Federação brasi-
leira?

Bem, o Ministro José Dirceu responde pelos
seus atos, mas ainda não entendeu uma coisa: quem
ocupa um alto cargo em um Estado democrático de
Direito, não importa se cometeu dolo, quando erra,
tem de deixar o cargo. Ou se afasta temporariamente,
ou pede demissão.

Outro dia, alguém lembrou um fato da história
recente, acontecido com o ex-Primeiro-Ministro Willy
Brandt, da então Alemanha Ocidental, Chefe da Soci-
al Democracia Alemã. Descobriu-se que o assessor
do Primeiro-Ministro, Gunther Guillaume, era espião
da Alemanha Oriental, plantado no palácio ministeri-
al.

Willy Brandt não sabia daquilo, foi enganado
pelo seu assessor todo o tempo. É claro que não sa-
bia, mas não teve dúvidas: renunciou ao cargo e
abandonou a vida pública. Talvez, depois de Konrad

Adenauer, Willy Brandt tenha sido um dos maiores
estadistas na Alemanha no pós-guerra. Ele deixou
simplesmente a vida pública.

O Sr. José Dirceu planta, como Subchefe da
Casa Civil, como homem de sua estrita confiança,
com a incumbência de tratar de verbas parlamentares
com o Congresso, um delinqüente, um escroque, a
20 metros do Gabinete do Presidente da República. E
reage dessa maneira, com essa arrogância toda. Re-
almente, não se fazem estadistas como antigamente.

Para concluir o meu discurso, lembro que o no-
bre Senador Antonio Carlos Magalhães disse há pou-
co que o Ministro José Dirceu só se refere ao Senador
Tasso Jereissati de forma elogiosa. Nobre Senador
Antonio Carlos Magalhães, isso me faz lembrar de um
episódio acontecido na gloriosa UDN, da qual V. Exª
era um dos proeminentes líderes.

Numa convenção da UDN, o flamejante Carlos
Lacerda, com o seu verbo tonitruante, dos mais bri-
lhantes Parlamentares que este País já teve, simples-
mente desancou o Sr. Magalhães Pinto, de quem ele
divergia na UDN. No dia seguinte, arrependido, pro-
curou Magalhães Pinto em casa para pedir descul-
pas. E Magalhães Pinto, com a sua fina ironia minei-
ra, disse para Carlos Lacerda: “Lacerda, eu aceito as
suas desculpas, mas, da próxima vez, tu me desan-
cas em particular e me elogie em público”.

O SR. TIÃO VIANA(Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Tião Via-
na para uma questão de ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, serei muito breve.

Sr. Presidente, com base no art. 401 do Regi-
mento Interno, apresentei um projeto de resolução
tentando uma redefinição do horário das sessões,
para que pudéssemos começar as sessões às 14 ho-
ras. O referido projeto, cujo Relator foi o Senador
Antonio Carlos Magalhães, foi devidamente aprovado
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Assim, aguardo que a Mesa se pronuncie, pois já te-
mos mais de 40 dias de tramitação dessa matéria.
Invoco, pois, a V. Exª que consiga manifestação da
Mesa para os próximos dias.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência determina desde já o levanta-
mento completo da situação para poder responder a
V. Exª e adotar as providências da aprovação do pro-
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jeto de V. Exª na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra, Senador
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero dar razão ao Senador Tião Viana so-
bre este assunto e pedir à Mesa que realmente agili-
zasse essa votação. Os debates aumentariam e cum-
priríamos o Regimento que manda que a Ordem do
Dia comece às 15h30min, o que já ocorreu por muito
tempo aqui nesta Casa e hoje, infelizmente, não
acontece. De maneira que é importante aumentar
essa meia hora, porque às 15h30min, no máximo
15h45min, teríamos a Ordem do Dia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Nobre Senador Tião Viana – Senador Arthur
Virgílio, permita à Mesa responder –, de posse das in-
formações, a Mesa comunica a V. Exª que o projeto
encontra-se pronto para vir a plenário, após a Comis-
são Diretora. Em função do trancamento da pauta pe-
las 14 medidas provisórias que estão para serem vo-
tadas, a Mesa adotará as providências para, oportu-
namente, fazer constar o projeto de V. Exª, relatado
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, na Ordem
do Dia.

Em resposta às palavras de V. Exª, Líder Jeffer-
son Péres, esta Presidência fará chegar às mãos de
todos os integrantes da Mesa, especialmente às
mãos do Presidente José Sarney, a íntegra das pala-
vras levantadas por V. Exª na comunicação do horá-
rio de Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Líder Arthur Virgílio, tem V. Exª a pala-
vra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, lendo a coluna do jornalista de O
Globo, Merval Pereira, pus-me a meditar sobre as
conseqüências do que me pareceu, à primeira vista,
um ato inconseqüente. Não deu para deixar de consi-
derar engraçado. O Senador Tasso Jereissati é cha-
mado de fraco. Eu sou dado como mais irresponsável
do que o Senador Almeida Lima. E logo por quem,
pelo homem que nomeou Waldomiro Diniz. Ou seja,

se alguém entende de irresponsabilidade neste País,
é o Sr. José Dirceu.

Em seguida, não me saindo da cabeça a coluna
e as declarações do Ministro José Dirceu, passei a
conjeturar. O Ministro está momentaneamente dese-
quilibrado? Pode ser. Tem razão o Senador Antonio
Carlos. Tem sofrido muito, pode ter esgotado sua
têmpera em lutas passadas, pode não ser o mesmo.
É possível. A idéia de que estaríamos diante de al-
guém inadequado para tocar os negócios do Estado
também é possível, também pode ser. Fiquei, então,
com a cabeça martelada pelas possibilidades, pelas
hipóteses que, umas após as outras, me visitavam.

Penso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Tasso Jereissati, que é hora de aqui rasgar-
mos uma certa fantasia. Em primeiro lugar, o Ministro
José Dirceu, que talvez não tenha competência para
ser Ministro-Chefe da Casa Civil de um Governo de
responsabilidades, deu, desta vez, um bom porta-voz
do PSDB, até porque exibiu o que é a nossa realida-
de, exibiu a unidade entre o Líder da Bancada, o Se-
nador Tasso Jereissati, e os tucanos que estão fazen-
do a Oposição conseqüente e responsável, cada um
no seu estilo, porém dura, a um Governo que precisa
de Oposição conseqüente, responsável e dura.

Creio que deu para concluir sobre os porquês
de o Senador Tasso Jereissati ter irritado tanto o Mi-
nistro José Dirceu. O discurso proferido na semana
passada pelo Senador Tasso Jereissati, um discurso
a favor da governabilidade, impondo limites a partir
dos quais não se ultrapassaria a barreira, por exem-
plo, do institucional, foi um belo momento da vida par-
lamentar desta Casa. Mas se esse mesmo discurso
irrita tanto o Sr. Ministro, tenho a impressão que, se
rasgarmos mesmo o véu da fantasia, se quisermos ir
direto ao ponto, deixando de lado as meias-palavras,
Senadora Heloísa Helena, vamos concluir que S. Exª
ficou contrariado porque o discurso do Senador Tas-
so Jereissati procurava contingenciar a crise política
nos exatos limites da crise política, não deixando a
economia ser engolfada pelo que seria o desdobra-
mento da crise política.

Logo, o Ministro José Dirceu, na base de que os
fins justificam os meios, exercitando uma vocação au-
toritária, talvez tenha dito assim: esse Tasso Jereis-
sati estragou a minha vida, esse Tasso Jereissati está
levando para a economia aquilo que é a crise da qual
eu participo, a crise do Waldomiro, que nomeei, a cri-
se que está enlameando esta República.

Começo a pensar que o Ministro José Dirceu,
errado e equivocado na sua forma de ver o País, diag-
nosticou com correção. O Senador Tasso Jereissati
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dizia o seguinte: vamos investigar e vamos evitar con-
tratempos na relação dólar/real. Vamos evitar contra-
tempos na Bolsa de Valores. Vamos evitar sobressal-
tos. É o que temos dito todos nós aqui. Vamos votar
as matérias relevantes, dar governabilidade e investi-
gar a corrupção, até porque não há nada mais nobre,
mais justo e positivo do que investigar a corrupção
num País que precisa cada vez mais dessa vigilância,
dessa fiscalização.

O Senador Tasso Jereissati, discutindo a eco-
nomia no nível em que o fez, terminou vetando e ve-
dando a continuidade de um certo plano macabro que
significaria jogar para o econômico a preocupação da
opinião pública, para que as mazelas causadas pela
crise política pudessem deixar o Sr. José Dirceu vol-
tar a pousar de czar, monarca, primeiro-ministro, kai-
ser ou de qualquer título que possa, porventura, pen-
sar que esteja à altura de sua majestade.

Mas devo deixar bem claro ao Ministro José Dir-
ceu que sua opinião, a essa altura, pouco me importa.
S. Exª já não tem o peso que detinha. Não tenho ne-
nhuma satisfação a prestar a S. Exª. Irresponsável
era a Oposição que fazia ao pedir o impeachment de
um presidente eleito pelo povo em primeiro turno,
sem nenhuma razão para isso, contra o candidato
dele. Irresponsável é se fazer o que está fazendo
hoje, montando a pantomima de não deixar investigar
algo que, a meu ver – e aqui o Ministro está me cha-
mando para a luta, e exatamente para a luta eu estou
indo, vamos rasgar a fantasia –, não existe o caso
Waldomiro. Existe, quem sabe, um caso José Dirceu
e é disso que ele tem medo. Não existe um caso Wal-
domiro; existe uma conexão que passa por Buratti,
quem sabe entra por Barquete, passa por Waldomiro,
passa pelo crime organizado e, sem dúvida alguma,
leva-nos a entender porque tanta paúra, porque tanto
medo, porque tanto pavor de uma investigação, ou
seja, o medo da CPI está causando um mal maior ao
Governo do que, quem sabe, se ela estivesse sendo
realizada dentro dos critérios de a maioria indicar as
figuras fundamentais da economia.

Portanto, de maneira bem sintética e bem sim-
ples, a opinião do Ministro José Dirceu a meu respei-
to, sinceramente, ele pode guardar para ele, publicar
no jornalzinho do centro acadêmico, o que ele quiser,
não me interessa, a mim realmente não interessa.
Entendo que, se alguma advertência eu devesse ou-
vir, sendo uma pessoa humilde como procuro ser, é
que, de alguma maneira, fui chamado de irresponsá-
vel por alguém que é um campeão brasileiro de irres-
ponsabilidades. Ele entende do assunto. Vou, portan-
to, mergulhar nas minhas águas internas e vou procu-

rar saber se é verdade ou não, porque esse douto na
matéria está a indicar.

No mais, vamos então acabar com essa hipocri-
sia que tem vigorado. Não tem caso Waldomiro al-
gum; ninguém faz aquilo tudo sozinho. Não posso as-
severar que existe um caso José Dirceu, mas posso
dizer que tem gente com medo de que se possa in-
vestigar a ponto de se chegar, quem sabe, a provar
isso, ou seja, Senador Tasso Jereissati, tranqüili-
ze-se. V. Exª estragou um plano macabro. V. Exª trou-
xe o respeito à questão econômica, tirando o peso
que queriam dar a uma crise na área econômica para
livrar a área política do crivo da sociedade. Mas a cri-
se não se extingue só porque o Ministro José Dirceu
quer. S. Exª diz, como Hitler, no filme, com o globo
nas mãos, que a crise acabou e que o Ministro Anto-
nio Palocci não será demitido.

Tudo o que estudei é da área de ciências sociais
e, portanto, não tenho a menor condição de ajudar o
Ministro, pois não entendo de psicologia, muito me-
nos de psicanálise e não tenho noção de psiquiatria.
Não consigo socorrer o Ministro neste momento, mas
devo dizer o que interessa à Nação ouvir: estão fa-
zendo muito esforço para impedir que a verdade ve-
nha à tona, e começo a acreditar que não existe um
caso Waldomiro a assustar tanta gente poderosa
nesta República. O nome de uma CPI deveria ser ou-
tro, o nome do escândalo deveria ser outro.

Relevamos a reação desequilibrada do Ministro,
do qual temos até dó, mas, no que ela tem de estraté-
gica, significa alguém destruindo a Nação toda para,
quem sabe, se livrar de algum incômodo.

Senador Almeida Lima, isso revela descompro-
misso com o País e uma dose cavalar de desrespeito
ao povo e, para usar uma expressão ao gosto do Mi-
nistro José Dirceu, uma dose cavalar de irresponsabi-
lidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2004

Requer informações ao Ministro de
Estado do Controle e da Transparência,
acerca das providências da Controlado-
ria-Geral da União, para investigar de-
núncias, como a do Prefeito do Município
de Rio Pomba – MG, do uso da máquina
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federal e recursos públicos para propa-
ganda partidária do Partido dos Traba-
lhadores.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispõe o art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e considerando a com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado do Controle e da Transparência, informa-
ções sobre as providências da Controladoria-Geral
da União, para investigar o uso de recursos públicos e
da máquina federal, para propaganda partidária do
Partido dos Trabalhadores, conforme, entre outras,
denúncia do Prefeito Municipal de Rio Pomba – MG, a
propósito do Programa Luz para Todos.

Justificação

O Prefeito de Rio Pomba, Giovani Baía, faz sé-
ria denúncia que mereceria a atenção do Controla-
dor-Geral da União, Ministro Waldir Pires.

Transcrevo trechos dessa denúncia:

“Manifesto minha indignação e repúdio
ao processo de aparelhamento e de instru-
mentalização da máquina do Governo Fede-
ral pelo Partido dos Trabalhadores, em favor
de seus objetivos político-eleitorais.

No caso em tela, trata-se do fato de a
direção do PT de Rio Pomba e do Deputado
mineiro Roberto de Carvalho terem promovi-
do, em 14 de março de 2003, na Câmara
Municipal, uma apresentação, de iniciativa
do Governo Federal – o Programa Luz para
Todos..., portanto envolvendo recursos pú-
blicos da União...com claros objetivos políti-
cos eleitorais e partidários, conforme diz o
texto do convite distribuído, que estampa
até a estrela do PT.”

Ao Senado, como órgão fiscalizador, é impor-
tante conhecer esses dados, pelo que formulo o
presente requerimento de informações ao Ministério
do Controle e da Transparência.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, inciso III, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 344, DE 2004

Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
sejam prestadas as devidas homenagens pelo faleci-
mento, sexta-feira, 19 de março, do artista plástico
Glauco Rodrigues. Glauco era gaúcho de Bagé, onde
nasceu em 1929. Autodidata, começou a pintar aos
15 anos, iniciando aí uma carreira vitoriosa de dese-
nhista, pintor, gravador, ilustrador e programador vi-
sual. Foram quase 60 anos de pintura. Glauco Rodri-
gues foi enterrado no Rio de Janeiro, cidade que es-
colheu para morar nos últimos 40 anos.

Pela grandeza de sua obra e pela perda que re-
presenta a sua morte para a cultura brasileira, é que re-
queiro sejam prestadas as homenagens regimentais:

a) inserção em ata de voto de profun-
do pesar;

b) apresentação de condolências à vi-
úva, Srª Norma Estelita, ao governo do
Estado do Rio Grande do Sul, sua terra na-
tal, e ao governo da cidade do Rio de Janei-
ro, local que escolheu para viver.

Sala das Sessões, 2 2 de março de 2004. –
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, V.
Exª tem a palavra para encaminhar.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
arte brasileira, nos últimos dias, tem perdido figuras
exponenciais. Na semana passada, faleceu, na Ba-
hia, o grande pintor Carlos Bastos e, no dia 19, fale-
ceu, no Rio de Janeiro, Glauco Rodrigues, um gaú-
cho que era, no atual momento, um dos maiores se
não o maior pintor brasileiro.

Glauco Rodrigues retratava figuras e paisagens
deste País com perfeição extraordinária. Ligou-se à
Bahia, e eu freqüentava seu atelier em Copacabana.
Uma das suas obras notáveis em ladrilhos italianos
encontra-se no aeroporto Luís Eduardo Magalhães,
na Bahia, onde pintou não apenas o Deputado, mas
uma série de paisagens baianas ligadas à vida do
nosso Estado e da nossa capital.
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Glauco Rodrigues foi, sem dúvida, nessa última
fase, a grande figura da pintura brasileira. Por isso,
acho extremamente justo o voto de profundo pesar
que apresento também à sua esposa, Norma Estelita,
ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sua ter-
ra natal, e ao Rio de Janeiro, local que escolheu para
viver e onde faleceu.

Esta Casa estará, assim, dando uma prova de
amor à arte brasileira, de respeito à cultura do nosso
País, que, neste momento, chora, sem dúvida, a per-
da de Glauco Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência encaminhará o voto de pesar so-
licitado.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 345, DE 2004

Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regi-
mento Interno, a inserção, em ata, de Voto de Pesar
pelo falecimento, em Belém, no dia 18 último, de
Osvaldo Melo, ex-Prefeito da cidade de Belém do
Pará, ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal.
Bacharel em Direito, Osvaldo Melo foi um político de
destaque e articulista respeitado, prestando relevan-
tes serviços ao povo do Estado do Pará.

Requeiro, ainda, que o voto de pesar do Senado
seja comunicado à sua família e ao jornal O Liberal,
periódico paraense para o qual o ex-Deputado escre-
via, há mais de três décadas, um artigo dominical.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Pau-
lo Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz
Otávio para encaminhar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, não só Belém, mas
todo o Estado do Pará sentiu o falecimento, na sema-
na passada, do Dr. Osvaldo Melo.

Osvaldo Melo foi Deputado Estadual, Deputado
Federal por várias legislaturas, Prefeito de Belém e
continuava, junto com sua família – esposa e filhos –,
o trabalho de atendimento à população mais necessi-
tada do Estado. Foi um Líder inconteste no Congres-
so Nacional e, com certeza, no grupo liberal respon-
sável pela retransmissão da Rede Globo no Estado
do Pará, onde detém a concessão da televisão e das
rádios e do jornal O Liberal.

O falecido Romulo Maiorana, idealizador e o
fundador do Grupo Rômulo Maiorana, teve sempre
ao seu lado o Dr. Osvaldo Melo, não só como Prefeito
de Belém, mas também como um grande colaborador
da redação do jornal e da família Maiorana.

Em nome do povo do Pará, em especial, do Se-
nador Duciomar Costa e da Senadora Ana Júlia Care-
pa, e, tenho certeza, desta Casa por inteiro, deste
honrado Plenário, apresento os votos de pesar pelo
falecimento de Osvaldo Melo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – A Presidência encaminhará o voto de pesar so-
licitado.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 346, DE 2004

Requer informações, ao Ministro do
Trabalho, acerca do número de vagas
abertas pelo chamado Programa Primei-
ro Emprego.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispõe o art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e considerando a com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro
do Trabalho, informações que esclareçam qual o nú-
mero exato de vagas criadas pelo chamado Progra-
ma Primeiro Emprego, diante de denúncias do jornal
Folha de S.Paulo, baseadas em dados do Siafi, se-
gundo os quais apenas uma vaga foi aberta, enquan-
to o Ministro, segundo o mesmo jornal, diz que o total
chega a 500 vagas. Ademais, indaga-se: quantas va-
gas deveriam ter sido criadas?

Justificação

O noticiário da imprensa dá conta de que o cha-
mado Programa Primeiro Emprego criou até hoje
uma única vaga) enquanto o Ministro se contrapõe,
informando, pela imprensa, que o total de vagas cria-
das chegam a 500. Ao Senado, como órgão fiscaliza-
dor, é importante conhecer os dados solicitados, pelo
que formulo o presente requerimento de informações
ao Ministro do Trabalho.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 347, DE 2004

Requer informações ao Ministro da
Fazenda, acerca dos fundamentos técni-
cos que levaram o Governo a sancionar a
prorrogação, por 25 anos, do prazo de
permissões, sem licitação, dos chama-
dos Portos Secos.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispõe o art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e considerando a com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Fazenda, informações que esclareçam os funda-
mentos técnicos que levaram o Governo a sancionar
a prorrogação do prazo de permissões, sem licitação,
para funcionamento dos chamados Portos Secos, por
mais 25 anos. A decisão contraria posição revelada
durante o período de transição do Governo passado
para o atual, quando o assunto foi vetado pelo então
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em comum
acordo com a equipe do, na época, Presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva.

Justificação

A sanção da permissão para que os Portos Se-
cos funcionem por mais 25 anos, sem licitação, con-
traria posição anteriormente adotada pelo atual Go-
verno. Na época da transição de um governo para ou-
tro, o dispositivo foi vetado e agora é sancionado. Ao
Senado, como órgão fiscalizador, é importante co-
nhecer os dados solicitados, pelo que formulo o pre-
sente requerimento de informações ao Ministro do
Trabalho.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 348, DE 2004

Requer informações, ao Ministro
das Cidades acerca dos projetos de sa-
neamento básico em 2004, volume de re-
cursos e municípios beneficiados.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispõe o art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e considerando a com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro
das Cidades, informações que esclareçam pormeno-
res sobre os projetos de saneamento básico previstos

para este ano, volume de recursos a serem aplicados
e municípios atingidos.

Justificação

A imprensa noticia que o Ministério das Cidades
promove estudos para a implantação, mediante pro-
jetos, de saneamento no ano em curso. Ao Senado,
como órgão fiscalizador, é importante conhecer os
dados solicitados, pelo que formulo o presente reque-
rimento de informações ao Ministro das Cidades.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 349, DE 2004

Requer informações, ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, acer-
ca do anúncio de estudos para a conces-
são de aumento salarial aos servidores
públicos.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispõe o art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, e considerando a com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro
do Planejamento, Orçamento e gestão, informações
que esclareçam pormenores sobre os estudos que
estariam sendo realizados visando à concessão de
aumento salarial para os servidores públicos.

1 – Quais os percentuais pretendidos?
2 – Qual o universo a ser aplicado ao

aumento?
3 – Quando será concedido?

Justificação

O noticiário da imprensa dá conta de que o Mi-
nistério do Planejamento promove estudos para con-
ceder aumento salarial aos servidores públicos, em
percentuais superiores aos índices de inflação. Ao
Senado, como órgão fiscalizador, é importante co-
nhecer os dados solicitados, pelo que formulo o pre-
sente requerimento de informações ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os requerimentos lidos serão despachados à
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Mesa para decisão, nos termo do art. 216, inciso III,
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 350, DE 2004

Senhor Presidente,
O Estado de Mato Grosso, a exemplo do que

ocorre em outros Estados brasileiros, como Roraima,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, vive atualmen-
te uma situação emergencial em relação às questões
fundiárias, inclusive com ocupações de terra e graves
conflitos indígenas, os quais podem trazer graves
conseqüências, não só para os proprietários rurais
como para a população indígena daquele Estado.

Nessas condições, requeiro, nos termos regi-
mentais, que a competência da “Comissão Especial
Externa – Questões Fundiárias RR/MS” se estenda
também ao estado de Mato Grosso.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Jo-
nas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será incluído em Ordem
do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu
Tuma.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 56, DE 2004

Altera dispositivo da Lei nº 9.648, de
27 de maio de 1998, com a redação dada
pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio

de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.984, de 17
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 17. A compensação financeira
pela utilização de recursos hídricos de que
trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, será de seis inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento sobre o valor da ener-
gia elétrica produzida, a ser paga por titular
de concessão ou autorização para explora-
ção de potencial hidráulico aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios em cujos
territórios se localizarem instalações desti-
nadas à produção de energia elétrica, que
possuam nascentes de rios cuja vazão seja
aproveitada para geração de energia em hi-
droelétricas, ou que tenham áreas invadidas
por águas dos respectivos reservatórios, e a
órgãos da administração direta da
União.(NR)”

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

Justificação

Esta proposição destina-se a ampliar o número
de Estados e Municípios contemplados com o paga-
mento da compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos. Atualmente, apenas aqueles que
possuam instalações destinadas à produção de ener-
gia elétrica ou que tenham áreas invadidas pelas
águas de reservatórios fazem jus à compensação fi-
nanceira.

Não parece justo excluir desse pagamento
aqueles Estados e Municípios que possuem nascen-
tes de rios cuja vazão é aproveitada para a geração
de energia em hidroelétricas. Afinal, se esses mes-
mos Estados e Municípios não cuidarem dessas nas-
centes e, pelo contrário, permitirem às populações de
suas regiões o uso inadequado dessas águas, todos
os demais usuários dos recursos hídricos serão pre-
judicados, inclusive os Estados e Municípios com usi-
nas de geração de energia elétrica. Dentro do espírito
inaugurado com o Protocolo de Kyoto, aqueles que
preservam os recursos naturais devem ser remunera-
dos.

Diante disso, considerando os benefícios que a
medida poderá trazer para esses Estados e Municípi-
os com nascentes de rios, pedimos o apoio dos no-
bres colegas para a aprovação da presente proposi-
ção.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Tião
Viana, PT/AC.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Altera dispositivos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 6.666,
de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de ju-
lho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, e autoriza o Poder Executivo a
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promover a reestruturação da Centrais Elé-
tricas Brasileiras – Eletrobrás, e de suas
subsidiárias, e dá outras providências.

LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000

Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Água – ANA, entidade fede-
ral de implementação da Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos e de coordena-
ção do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.

....................................................................................
Art 28. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. A compensação financeira pela utiliza-

ção de recursos hídricos de que trata a Lei nº 7.990,
de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e
setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da
energia elétrica produzida, a ser paga por titular de
concessão ou autorização para exploração de poten-
cial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios em cujos territórios se localizarem instala-
ções destinadas à produção de energia elétrica, ou
que tenham áreas invalidas por água dos respectivos
reservatórios, e a órgãos da administração direta da
União.” (NR)

“§ 1º Da compensação financeira de que trata o
caput.” (AC)

“I – seis por cento do valor da energia produzida
serão distribuídos entre os Estados, Municípios e ór-
gãos da administração direta da União, nos termos do
art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a
redação dada por esta Lei;” (AC)

“II – setenta e cinco centésimos por cento do va-
lor da energia produzida serão destinados ao Ministé-
rio do Meio Ambiente, para aplicação na implementa-
ção da Política Nacional de Recursos Hídricos e do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei.” (AC)

“§ 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º
constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e
será aplicada nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433,
de 1997.” (AC)
....................................................................................

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Define os percentuais da distribui-
ção da compensação financeira de que

trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, e dá outras providências.

Art. 1ºA distribuição mensal da compensação fi-
nanceira de que trata o art. 2º da Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989, será feita da seguinte forma:

I – 45% (quarenta e cinco por cento) aos Esta-
dos;

II – 45% (quarenta e cinco por cento) aos Muni-
cípios;

III – 8% (oito por cento) ao Departamento Nacio-
nal de Águas e Energia Elétrica (DNAEE); e

IV – 2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência
e Tecnologia.

§ 1ºNa distribuição da compensação financeira,
o Distrito Federal receberá o montante corresponden-
te às parcelas de Estado e de Município.

§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por
reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores,
competindo ao DNAEE efetuar a avaliação corres-
pondente para determinar a proporção da compensa-
ção financeira devida aos Estados, Distrito Federal e
Municípios afetados por esses reservatórios.

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente,
respeitados os percentuais definidos no caput deste
artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE
e ao Ministério da ciência e Tecnologia, ao Estado do
Paraná e aos Municípios por ela diretamente afeta-
dos, 85% (oitenta e cinco por cento) dos royalties de-
vidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos ao
Anexo O, item III do Tratado de Itaipu, assinado em
26 de março de 1973, entre a República Federativa
do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos
documentos interpretativos subseqüentes, e 15%
(quinze por cento) aos Estados e Municípios afetados
por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que
contribuem para o incremento de energia nela produ-
zida.

§ 4º A cota destinada ao Departamento Nacio-
nal de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) será empre-
gada:

a) 40% (quarenta por cento) na operação e na
expansão da rede hidrometeorológica nacional, no
estudo de recursos hídricos e na fiscalização dos ser-
viços de eletricidade do País;

b) 35% (trinta e cinco por cento) na instituição,
gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos;
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c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticas de
proteção ambiental, por intermédio do órgão federal
competente.
....................................................................................

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Institui, para os Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, compensação finan-
ceira pelo resultado da exploração de pe-
tróleo ou gás natural, de recursos hídri-
cos para fins de geração de energia elé-
trica, de recursos minerais em seus res-
pectivos territórios, plataformas conti-
nental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos,

para fins de geração de energia elétrica e dos recur-
sos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em
lei, ensejará compensação financeira aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distri-
buída e aplicada na forma estabelecida nesta lei.

Art. 2º A compensação pela utilização de recur-
sos hídricos, para fins de geração de energia elétrica,
será de 6% (seis por cento) sobre o valor da energia
produzida, a ser paga pelos concessionários de servi-
ço de energia elétrica aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, em cujos territórios se localizarem
instalações destinadas à produção de energia elétri-
ca, ou que tenham áreas invadidas por águas dos
respectivos reservatórios.

§ 1º (VETADO).
I – (VETADO).
II – (VETADO).
§ 2º (VETADO).

....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de
Infra-Estrutura e Assuntos Econômicos, ca-
bendo a última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 57, DE 2004 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei nº 4.595, de 31 de de-
zembro de 1964, que dispõe sobre a Polí-
tica e as Instituições Monetárias, Bancá-
rias e Creditícias, cria o Conselho Mone-
tário Nacional e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 11 da Lei nº 4.595, de 31 de de-

zembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes dispositivos:

“Art.. ......................................................

..............................................................
IX – Estabelecer políticas para redu-

ção da taxa de spread dos bancos, fixando
metas semestrais, com vistas à maior efi-
ciência da intermediação financeira e de
modo a propiciar condições favoráveis ao
crescimento da economia nacional. (NR)”

..............................................................
§ 3º O Banco Central do Brasil enca-

minhará semestralmente ao Congresso Na-
cional relatório do cumprimento das metas
de spread bancário a que se refere o inciso
IX deste artigo.(NR)”

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

Justificação

O Brasil, já há muito tempo, não sabe o que é
crescimento econômico sustentado. O produto Inter-
no Bruto cresceu apenas 2% a.a. em média entre
1999 e 2002, enquanto a média dos países em de-
senvolvimento foi superior a 4% a.a., de acordo com o
Fundo Monetário Internacional.

O ano de 2003 foi ainda pior. Um ano perdido
para a economia brasileira. O País amargou uma
queda de 0,2% do PIB em 2003, o pior desempenho
da economia brasileira em onze anos.

Sem crescimento, o desemprego bateu segui-
dos recordes e a renda do trabalhador caiu mais de
12% em 2003.

É inegável que as altas taxas de juros cobradas
pelos bancos brasileiros são, em grande parte, res-
ponsáveis por esse péssimo desempenho. As altas
taxas de juros inibem o investimento produtivo e pre-
dicam o crescimento do País.

Um levantamento realizado no mês de janeiro
de 2004 pela Associação Nacional dos Executivos
em Finanças, Administração e Contabilidade –
ANEFAC revela que a taxa de juros média cobrada
pelos bancos chega a 65% ao ano para empréstimos
de Capital de Giro, e 64,4% ao ano no Desconto de
Duplicatas. Esses números mostram que nossas em-
presas trabalham hoje para sustentar o setor financei-
ro.
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O resultado desse exagero de juros se reflete
sobre o balanço das empresas. Um Estudo realizado
pela consultoria Austin Asis, com base nos balanços
de 300 empresas do setor produtivo e 100 bancos,
demonstra que, em 1994, as despesas financeiras
das empresas do setor produtivo representavam
3,5% das receitas; em 1998, o número subiu para
14,2%; e, em 2002, atingiu 35,1%.

O estudo comprovou também que ao mesmo
tempo em que caiu a lucratividade do setor produtivo,
aumentou a rentabilidade dos bancos.

Em 2003 não foi diferente. O lucro acumulado
por 19 instituições financeiras que divulgaram seu ba-
lanço nos primeiros dois meses deste ano chegou a
R$14 bilhões, um crescimento de 8% em relação a
2002. É certamente muito mais do que as empresas
conseguiram lucrar no mesmo período.

Todos esses dados mostram que não está ha-
vendo competição no setor financeiro. Os lucros exor-
bitantes das instituições financeiras têm retirado re-
cursos essenciais ao crescimento do setor produtivo.

Um relatório publicado pelo Banco Central con-
firma esse diagnóstico. Segundo o relatório, em 1999
o lucro dos bancos representava cerca de 18% do
spread bancário, enquanto a inadimplência era res-
ponsável por 35% do spread.

O restante do spread era composto por impos-
tos (25%) e despesas administrativas (22%).

Em 2003, cinco anos após a primeira avaliação
sobre o spread bancário, o lucro dos bancos passou a
representar 37,5% do spread, enquanto a inadim-
plência recuou para 19,1% desse spread.

Isso mostra claramente que os bancos embol-
saram os ganhos obtidos com a redução da inadim-
plência ao longo dos últimos anos, prejudicando os
consumidores e o próprio País.

O projeto ora apresentado visa conferir ao Ban-
co Central a tarefa de estabelecer políticas públicas
voltadas à redução do spread bancário, inclusive com
a fixação de metas.

A fixação de metas para inflação e para o resul-
tado das contas públicas são exemplos bem sucedi-
dos que mostram a eficácia desse sistema no alcance
de resultados desejados pelo Governo.

De acordo com a proposta, o Banco Central en-
caminhará ao Congresso Nacional relatório sobre o
cumprimento das metas de spread estabelecidas, to-
mando mais transparente a discussão desse impor-
tante tema.

Esta iniciativa certamente contribuirá para a re-
dução das taxas de juros no Brasil, com reflexos posi-
tivos sobre a economia e o nível de emprego.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004 – Se-
nador César Borges.

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

....................................................................................
Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da Re-

pública do Brasil;
I – Entender-se, em nome do Governo Brasilei-

ro, com as instituições financeiras estrangeiras e in-
ternacionais;

II – Promover, como agente do Governo Fede-
ral, a colocação de empréstimos internos ou exter-
nos, podendo, também, encarregar-se dos respecti-
vos serviços;

III – Atuar no sentido do funcionamento regular
do mercado cambial da estabilidade relativa das ta-
xas de câmbio e do equilíbrio no balanço de paga-
mentos, podendo para esse fim comprar e vender
ouro e moeda estrangeira, bem como realizar opera-
ções de crédito no exterior e parar os mercados de
câmbio financeiro e comercial;

III – Atuar no sentido do funcionamento regular
do mercado cambial, da estabilidade relativa das ta-
xas de câmbio e do equilíbrio no balanço de paga-
mentos, podendo para esse fim comprar e vender
ouro e moeda estrangeira, bem como realizar opera-
ções de crédito no exterior, inclusive as referentes
aos Direitos Especiais de Saque, e separar os merca-
dos de câmbio financeiro e comercial; (Redação dada
pelo Dei nº 581, de 14-5-69)

IV – Efetuar compra e venda de títulos de socie-
dades de economia mista e empresas do Estado;

V – Emitir títulos de responsabilidade própria, de
acordo com as condições estabelecidas pelo Conse-
lho Monetário Nacional;

VI – Regular a execução dos serviços de com-
pensação de cheques e outros papéis;

VII – Exercer permanente vigilância nos merca-
dos financeiros e de capitais sobre empresas que, di-
reta ou indiretamente, interfiram nesses mercados e
em relação às modalidades ou processos operacio-
nais que utilizem;

VIII – Prover, sob controle do Conselho Monetá-
rio Nacional, os serviços de sua Secretaria.

§ 1ºNo exercício das atribuições a que se refere
o inciso VIII do artigo 10 desta lei, o Banco Central do
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Brasil poderá examinar os livros e documentos das
pessoas naturais ou jurídicas que detenham o contro-
le acionário de instituição financeira, ficando essas
pessoas sujeitas ao disposto no artigo 44, § 8º, desta
lei. (Incluída pela Lei nº 2.321, de 25-2-87)

§ 2º O Banco Central da República do Brasil ins-
talará delegacias, com autorização do Conselho Mo-
netário Nacional, nas diferentes regiões geo-econô-
micas do País, tendo em vista a descentralização ad-
ministrativa para distribuição e recolhimento da moe-
da e o cumprimento das decisões adotadas pelo mes-
mo Conselho ou prescritas em lei. (Renumerado pela
Lei nº 2.321, de 25-2-87)

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 581, DE 14 DE MAIO DE 1969

....................................................................................
Art 4º Os arts. 4º nº V, 10 número VII e 11 núme-

ro III da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de
1964, passarão a vigorar na forma do disposto no pa-
rágrafo único deste artigo, respectivamente, com a
seguinte redação:

“Art. 4º V – Fixar as diretrizes e normas da políti-
ca cambial, inclusive quanto a compra e venda de
ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de
Saque e em moeda estrangeira”.

“Art. 10. VII – Ser depositário das reservas ofici-
ais de ouro de moeda estrangeira e de Direitos Espe-
ciais de Saque e fazer com estas últimas todas e qua-
isquer operações previstas no Convênio Constitutivo
do Fundo Monetário Internacional”.

“Art. 11. III – Atuar no sentido de funcionamento
regular do mercado cambial, da estabilidade relativa
das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pa-
gamentos, podendo para esse fim comprar e vender
ouro e moeda estrangeira, bem como realizar opera-
ções de crédito no exterior, inclusive as referentes
aos Direitos Especiais de Saque, e separar os merca-
dos de câmbio financeiro e comercial”.

Parágrafo único. O Poder Executivo fixará por
Decreto a data em que se tornarão efetivas as modifi-
cações a que se refere este artigo, após a entrada em
vigor da Emenda mencionada no artigo 1º deste De-
creto-lei.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.321,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987

....................................................................................
Art. 17. O artigo 11 da Lei nº 4.595, de 31 de de-

zembro de 1964, fica acrescido de § 1º com a seguin-

te redação, renumerado para 2º o atual parágrafo úni-
co.

“Art. 11................................................................
§ 1ºNo exercício das atribuições a que se refere

o inciso VIII do artigo 10 desta lei, o Banco Central do
Brasil poderá examinar os livros e documentos das
pessoas naturais ou jurídicas que detenham o contro-
le acionário de instituição financeira, ficando essas
pessoas sujeitas ao disposto no artigo 44, § 8º, desta
lei.

§ 2º.................................................................”
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, de 2004

Dispõe sobre o emprego de rendi-
mentos auferidos das aplicações, no
mercado financeiro, das receitas tributá-
rias da competência dos Estados, Distri-
to Federal, Municípios e das transferênci-
as obrigatórias da União para os entes
federados, bem assim dos Estados para
os Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A rentabilidade resultante de qualquer

modalidade de aplicação financeira com recursos ori-
undos do produto da arrecadação tributária de com-
petência dos Estados, Distrito Federal e Municípios e
das transferências obrigatórias da União para os en-
tes federados, bem assim dos Estados para os Muni-
cípios, inclusive dos que vierem a serem instituídos,
será empregada obrigatoriamente em ações e ativi-
dades nas áreas de saúde e educação.

Parágrafo Único. Os recursos, de que trata o art.
1º, não poderão ser utilizados para cumprimento dos
limites constitucionais relativos à educação e saúde.

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Os recursos públicos, sejam eles federais, esta-
duais ou municipais, são indispensáveis para o de-
senvolvimento das atividades públicas e para o cum-
primento da função primordial do Estado, que é a de
fortalecer a cidadania, mediante o atendimento das
necessidades sociais.

Nesse sentido, é fundamental a aplicação corre-
ta e eficiente dos recursos públicos, principalmente,
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nos setores mais sensíveis da sociedade, dentre os
quais, estão a saúde e a educação.

Não obstante já existam a vinculação orçamen-
tária e financeira e os limites constitucionais relativos
a aplicação de recursos na educação e saúde, ainda
assim, são muito grandes as dificuldades financeiras
enfrentadas pelos entes federados para manter, a
contento, a saúde pública e a educação em seus res-
pectivos territórios.

É público e notório que os recursos do Sistema
Único de Saúde e dos diversos programas educacio-
nais não atendem satisfatoriamente às necessidades
dos Estados e Municípios, que também são obriga-
dos a participar financeiramente com recursos própri-
os para essas ações.

Por outro lado, as fontes de recursos dos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios são limitadas e pou-
cas são as de caráter discricionário.

Assim, estamos propondo que a rentabilidade
obtida de aplicações financeiras de recursos próprios,
por Estados, Distrito Federal e Municípios, seja, obri-
gatoriamente, direcionada para a saúde e educação
nas próprias Unidades da Federação, dando, portan-
to, o correto e eficiente uso do dinheiro público em be-
nefício da sociedade.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. –Mar-
celo Crivela

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir o Piso Salarial Profissional dos Edu-
cadores Públicos, na forma prevista no
art. 206, V, e 212 da Constituição Federal
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a insti-

tuir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públi-
cos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, como limite mínimo a ser observado na fi-
xação do salário mensal inicial das carreiras dos pro-
fissionais da educação, assim reconhecidos em legis-
lação específica de cada sistema de ensino.

§ 1º O piso previsto neste artigo será estabeleci-
do por nível de formação dos profissionais da educa-
ção, e sua aplicação requer regularidade do instru-
mento contratual firmado entre o contratante e o con-
tratado e a comprovação da habilitação do contrata-
do, em nível médio ou superior, obtida em instituição

de ensino, credenciada junto ao órgão de educação
competente, mediante apresentação do respectivo
certificado de conclusão do curso requerido para o
exercício do correspondente cargo ou função.

§ 2º No ano posterior ao da sanção da presente
lei, os valores do Piso Salarial previsto no caput des-
te artigo, a serem observados para os profissionais
com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas se-
manais, serão de R$700,00 (setecentos reais) para
os habilitados em nível médio e de R$980,00 (nove-
centos e oitenta reais) para os habilitados em nível
superior.

§ 3º Para os exercícios subseqüentes ao previs-
to no § 2º, o piso previsto no caput deste artigo será fi-
xado por lei de iniciativa do Poder Executivo, não po-
dendo ser fixado em valores inferiores corresponden-
tes a no mínimo 60% do investimento mínimo anual
por aluno, podendo o Poder Executivo estabelecer
percentuais diferentes para a habilitação em nível
médio e nível superior.

Art. 2º Em cada rede pública de ensino será as-
segurado aos educadores públicos em efetivo exercí-
cio no âmbito da educação, o direito de optar pelo re-
gime de trabalho e de remuneração atuais, ou de se
adaptarem à jornada de trabalho exigida para garan-
tia do piso salarial previsto na presente lei, a qual nun-
ca será inferior a 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. A jornada de trabalho integral
de quarenta horas, exigida para garantia do piso sala-
rial previsto nesta lei, deverá incluir, no caso dos pro-
fessores, pelo menos dois terços dedicados a ativida-
des diretas de docência.

Art. 3º Os recursos necessários ao pagamento
da remuneração dos Educadores Públicos no âmbito
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegu-
rando-se o cumprimento do piso instituído por esta lei,
serão oriundos dos recursos previstos no art. 212 da
Constituição Federal.

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

Justificação

O projeto ora submetido, além de fixar um limite
mínimo para o salário dos educadores com jornada
de trabalho de 40 horas semanais, oferece a esses
profissionais a alternativa de: a) optar por esse meca-
nismo; baseado em uma escala salarial com piso mí-
nimo, ou b) de continuar no sistema atual, sem essas
condições e garantias. Como critério de definição do
limite mínimo, a proposta prevê o estabelecimento de
uma relação entre o valor do piso salarial com o inves-
timento mínimo por aluno, de modo que, para o nível
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médio, o piso fixado seja correspondente à pelo me-
nos 60% desse investimento.

Esta medida vem resgatar a enorme e histórica
dívida do poder público para com seus educadores,
hoje sendo obrigados a trabalhar em regime de múlti-
plas jornadas ou de múltiplos empregos, fazendo da
nobre função de educador uma atividade secundária,
considerada como “bico” ou “quebra-galho”, ofuscada
pelas inovações tecnológicas que, cada vez mais, im-
põem a todos os profissionais da educação uma ne-
cessária e permanente atualização de conhecimen-
tos – inerente à própria função de educador, porém
não oferecida pelo Poder Público – provocando a prá-
tica de vergonhosos salários, descontentamento e
desestímulo profissionais. Essa situação tem conde-
nado a educação básica dos sistemas públicos a um
enorme atraso em todo o processo de ensino-apren-
dizagem, comprometendo a própria cidadania de vá-
rias gerações de brasileiros, que são privados de um
ensino gratuito e de qualidade, na forma preconizada
pela Constituição Federal.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Cris-
tovam Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

....................................................................................
Art. 206. O ensino será ministrado com base

nos seguintes princípios:
....................................................................................

V – valorização dos profissionais do ensino, ga-
rantidos, na forma da lei, planos de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional e in-
gresso exclusivamente por concurso público de pro-
vas e títulos;
....................................................................................

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da

receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desen-
volvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti-
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cál-
culo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse-
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimenta-
ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con-
tribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º o ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de Educação, cabendo a
última à decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2004

Institui o Programa de Incentivo à
Conclusão da Educação Básica – “Pou-
pança Escola”, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Do Fundo de Investimento
na Educação Básica (FIEB)

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a insti-
tuir, nos termos desta Lei, o Fundo de Investimento
na Educação Básica (FIEB), de natureza contábil,
destinado ao financiamento do Programa de Incenti-
vo à Conclusão da Educação Básica – “Poupança
Escola”.

Parágrafo único. O fundo criado nos termos do
caput deste artigo constitui instrumento de participa-
ção financeira da União em políticas educacionais,
sem prejuízo da diversidade dos programas de renda
mínima.
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Art. 2º O Fieb é constituído pelos saldos das co-
tas vinculadas ao Programa de Incentivo à Conclusão
da Educação Básica – “Poupança Escola”, a que se
refere esta lei, e outros recursos a ele incorporados,
devendo ser aplicados em investimentos cuja remu-
neração seja suficiente para assegurar a cobertura de
suas obrigações.

§ 1º Descontadas as aplicações necessárias à
manutenção do fundo, as disponibilidades financeiras
do Fieb poderão ser utilizadas, pelo Agente Opera-
dor, a critério do Ministério da Educação, para financi-
amento de políticas educacionais federais, definidas
como prioritárias pelo citado Ministério em regula-
mentação específica.

§ 2º Constituem recursos incorporados ao Fieb,
nos termos do caput deste artigo:

I  –  dotações orçamentárias específicas;
II – rendimentos das aplicações financeiras so-

bre suas disponibilidades;
III  –  recursos oriundos de doações;
IV – depósitos particulares espontâneos, nos

termos do parágrafo único do art. 6º; e
V – demais receitas patrimoniais e financeiras.
Art. 3º São consignadas como despesas do

Fieb:
I – saques efetuados pelos beneficiários do

Programa de Incentivo à Conclusão da Educação Bá-
sica – “Poupança Escola”, dentro dos limites estipu-
lados por esta lei;

II – cobertura da CPMF referente aos saques
efetuados pelos beneficiários do Programa de Incen-
tivo à Conclusão da Educação Básica – “Poupança
Escola”;

III – pagamento de taxa de administração ao
Agente Operador, pela gestão do Fundo, será defini-
da por meio de ato do Poder Executivo, conforme
condições a serem pactuadas entre este e o Ministé-
rio da Educação;

IV – pagamento de tarifas bancárias ao Agente
Operador, referentes às operações de saque, consul-
ta de saldo e consulta de extrato, de acordo com con-
dições a serem pactuadas entre este e o Ministério da
Educação;

V – despesas com promoção do Programa de
Incentivo à Conclusão da Educação Básica – “Pou-
pança Escola”, conforme condições a serem pactua-
das entre o Ministério da Educação e o Agente Ope-
rador.

Art. 4º A gestão do Fieb caberá:
I – ao Ministério da Educação (MEC), na quali-

dade de supervisor das operações do Fundo; e

II – à Caixa Econômica Federal, na qualidade
de Agente Operador e de administrador dos ativos e
passivos do Fundo, conforme regulamentos e normas
baixados pelo Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo único. O Ministério da Educação po-
derá contar com o assessoramento de conselho, de
natureza consultiva, cujos integrantes serão indica-
dos pelo Ministro de Estado.

CAPÍTULO II
Do Programa de Incentivo à Conclusão

da Educação Básica – “Poupança Escola”

Art. 5º Fica criado, nos termos desta lei, o Pro-
grama de Incentivo à Conclusão da Educação Básica
– “Poupança Escola”, com o objetivo de garantir a es-
tudantes de famílias carentes, beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família instituído pela Lei nº 10.836, de
12 de janeiro de 2004, a acumulação de pecúlio du-
rante os anos em que o beneficiário cursar, com apro-
veitamento, os Ensinos Fundamental e Médio.

Art. 6º Será efetuado anualmente crédito aos
beneficiários do programa no Fundo de Investimento
na Educação Básica (FIEB), em cota individualizada
e nominal, após a comprovação de seu aproveita-
mento na série ou ciclo cursado e efetivação de sua
matrícula na série ou ciclo subseqüente, em valor a
ser definido em Ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. Ficam permitidos depósitos
particulares espontâneos, de qualquer valor em favor
de um beneficiário ou grupo de beneficiários indicado
pelo depositante, ou ainda, em favor do Fieb, para
distribuição conforme as regras do Programa de
Incentivo à Conclusão da Educação Básica � “Pou-
pança Escola”.

Art. 7º Os saldos das cotas serão remunerados
pela Taxa Referencial (TR), ou outro índice que ve-
nha a substituí-la, de acordo com legislação vigente,
acrescida de juros de até 6% ao ano.

Art. 8º Os saques dos valores creditados em be-
neficio dos beneficiários só serão liberados nas se-
guintes condições:

I – 50% do saldo da cota individual após a con-
clusão da 4ª série, ou ciclo correspondente, do Ensi-
no Fundamental, comprovada a matrícula do estu-
dante na série ou ciclo subseqüente;

II – 50% do saldo da cota individual após a con-
clusão da 8ª série, ou ciclo correspondente, do Ensi-
no Fundamental, comprovada a matrícula do estu-
dante na 1ª série do Ensino Médio;

III – 100% do saldo da cota individual após a
conclusão da 3ª série do Ensino Médio.
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Parágrafo único. Os beneficiários com menos
de 18 anos completos na data do saque deverão ser
amparados pelo responsável legal indicado no cadas-
tramento da família.

Art. 9º Caberá ao Ministério da Educação, em
articulação com o Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, a formulação da política de
organização e manutenção do cadastro dos benefi-
ciários do Programa de Incentivo à Conclusão da
Educação Básica – “Poupança Escola”, as normas
de organização, funcionamento, acompanhamento e
avaliação do programa, a revisão anual do valor dos
depósitos e a supervisão da execução das operações
do Programa de Incentivo à Conclusão da Educação
Básica  –  “Poupança Escola”.

Parágrafo único. A implantação de programa
previsto nesta lei dar-se-á de forma progressiva a fim
de adequar-se às restrições orçamentárias e financei-
ras do Governo Federal.

Art. 10. Caberá à Caixa Econômica Federal, na
condição de Agente Operador do Programa, median-
te remuneração e condições a serem pactuadas com
o Ministério da Educação e obedecidas as formalida-
des legais:

I – o fornecimento de infra-estrutura necessária
à organização e manutenção do fundo;

II – o desenvolvimento dos sistemas de proces-
samento de dados;

III – a organização e operação logística de pa-
gamento dos benefícios;

IV – a elaboração dos relatórios necessários ao
acompanhamento, à avaliação e ao controle da exe-
cução do programa por parte do Ministério da Educa-
ção.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Uma das maiores questões de que ora se ocupa
o debate nacional é a relação entre pobreza, nível
educacional e mercado de trabalho, uma vez que
este último tem demandado cada vez mais especiali-
zações, em que a competitividade da economia de-
termina que as pessoas mais qualificadas são as que
estão mais aptas a se candidatar a um emprego. Para
se alcançar um grau de qualificação profissional, tor-
na-se urgente à adoção de políticas e ações que per-
mitam fixar no ambiente escolar as crianças e adoles-
centes de classes de renda menos favorecidas, até
que concluam o ensino médio.

É papel do Estado estabelecer ações que pro-
porcionem a esses jovens a continuidade de seu ciclo
educacional e criar condições de uma melhor profissi-
onalização para que possam, no futuro, enfrentar o
mercado de trabalho, sem que se relegue sua condi-
ção presente. É exatamente a sua condição presente
o fator que tem determinado o elevado grau de eva-
são escolar ao término do ciclo de ensino fundamen-
tal, uma vez que nossos adolescentes estão se enca-
minhando precocemente para o mercado de trabalho
em condições precárias, comprometendo sua forma-
ção futura.

A razão desse trabalho precoce se deve ao fato
de que as famílias de baixo poder aquisitivo necessi-
tam agregar força de trabalho geradora de renda
como forma de possibilitar sua sobrevivência, fenô-
meno que se toma mais preocupante nos grandes
centros urbanos, onde os adolescentes ficam expos-
tos à criminalidade e a trabalhos penosos ou indig-
nos. É comum observar crianças e adolescentes tra-
balhando em regime totalmente incompatível com a
continuidade de seu ciclo de estudos. Trata-se, en-
tão, de um grande desafio: manter a criança/adoles-
cente dentro do sistema de ensino e desestimular a
família a buscar nele um braço complementador de
renda.

Segundo o IBGE, com base no Censo 2000,
existem no Brasil aproximadamente 827.970 jovens
entre 16 e 18 anos cujo rendimento familiar per capi-
ta é de até R$90,00 (21.65% do total de estudantes
do ensino médio entre 16 e 18 anos). Até que atinjam
a chamada idade de ingresso no mercado de traba-
lho, essas crianças se encontram amparadas pelo
“Bolsa Escola”, reduzindo, assim, a possibilidade de
que suas famílias as pressionem para que exerçam
precocemente o papel de “provedores” de renda fami-
liar, já que o Programa estimula a sua permanência
no ambiente educacional.

A proposta que ora apresento tem por escopo a
criação de um fundo de investimento destinado a fi-
nanciar um programa que incentive, de forma gradu-
al, a permanência dessas crianças no ambiente esco-
lar por meio da expectativa do recebimento futuro de
um valor a ser depositado em nome do beneficiário
que completar, com aproveitamento, os níveis de en-
sino fundamental e médio.

Ressalto que esse não é um programa a ser fi-
nanciado somente pelo Governo Federal, porquanto
abre a possibilidade de uma grande mobilização naci-
onal para que a sociedade civil se sensibilize e contri-
bua para um projeto que vai ao encontro das metas
expressas em sua proposta de Governo quanto à er-

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08067

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL48     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL48     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



radicação do trabalho infantil e à redução dos níveis
de desigualdade social que, infelizmente, ainda se
verificam em nosso país.

Por último, deve-se ressaltar que o programa
instituído pela presente lei está perfeitamente ade-
quada à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em
vista a existência de disponibilidade orçamentária no
Orçamento atualmente em execução. Além do mais,
trata-se de proposta específica presente no Plano
Plurianual do exercício 2003 -2007.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Cris-
tovam Buarque

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004

Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências .

O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Assuntos Econômicos e de
Educação, cabendo à última a decisão ter-
minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos
às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ro-
meu Tuma.

É lida a seguinte

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2004

Altera o art. 155 da Constituição Fe-
deral e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O art. 155 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 155 . ..............................................
..............................................................
§ 2º........................................................

..............................................................
X –.........................................................
..............................................................
b) sobre operações que destinem a

outros Estados petróleo, inclusive lubrifican-
tes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, gás natural e seus derivados, e
energia elétrica;

...........................................................”

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

Art. 3º Ficam revogados a alínea h do inciso XII
do § 2º e os §§ 4º e 5º do art. 155 da Constituição Fe-
deral e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 33, de
2001.

Justificação

A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, reve-
lou-se, a par de injusta com os Estados importadores
de derivados de petróleo, um completo fracasso no
que se refere às alterações que produziu na tributa-
ção relativa ao ICMS, eis que, passados mais de dois
anos de sua promulgação, nenhum efeito ainda sur-
tiu, nem surtirá, por falta de acordo entre os Estados.

Foram duas as inovações pertinentes ao impos-
to estadual trazidas pela EC nº 33/01: possibilitou a
incidência monofásica do ICMS sobre combustíveis e
lubrificantes e excluiu da imunidade do imposto as
operações interestaduais relativas ao gás liquefeito
de petróleo (GLP) derivado de gás natural.

No que toca à incidência monofásica do ICMS
sobre combustíveis e lubrificantes, a inovação, por
enquanto, em nada alterou a sistemática de tributa-
ção que vinha sendo desenvolvida desde a instituição
prática do ICMS, em março de 1989.

Em primeiro lugar, porque a definição dos com-
bustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto inci-
dirá uma única vez depende de lei complementar,
que ainda não existe e que dificilmente será aprova-
da, em razão da falta de acordo entre as unidades da
Federação.

Depois, porque, na prática, a tributação monofá-
sica já vem sendo levada a efeito pelos Estados há
vários anos, mediante a adequada utilização do insti-
tuto da substituição tributária. Por essa forma de tribu-
tação, o ICMS incidente sobre os combustíveis é
pago unicamente pela refinaria ou pelo distribuidor,
de modo que todos os demais elos da cadeia de co-
mercialização do produto ficam legalmente exonera-
dos do pagamento do imposto, pois este já foi pago
em etapa anterior do ciclo mercantil.
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Com isso, verifica-se que, se a tributação mono-
fásica, quando representar maior comodidade para o
Fisco e para os contribuintes, pode ser adotada no ní-
vel da legislação ordinária ou de convênios, torna-se
absolutamente desnecessária – e até inconveniente
– sua imposição como obrigatória no próprio texto
constitucional.

A segunda inovação da EC nº 33/01, ou seja, a
declaração de que o GLP derivado de gás natural não
está abrangido pela imunidade do ICMS nas opera-
ções interestaduais, é que tem causado maior trans-
torno e injustiça em relação aos Estados consumido-
res de GLP, uma vez que, desde o início da vigência
do novo sistema tributário nacional, os Estados têm
conferido ao GLP, seja ele oriundo do petróleo líqui-
do, seja do petróleo gasoso (gás natural), o tratamen-
to tributário qualificado pela imunidade.

Diante disso, desde logo, deve-se enfatizar que
a inovação que deixa de considerar o GLP/gás natu-
ral como derivado de petróleo para fins de tributação
do ICMS irá acarretar significativa alteração na divi-
são do bolo tributário entre as diferentes unidades da
Federação, com considerável ganho para os exporta-
dores e substancial perda para os consumidores. O
Estado da Piauí, por exemplo, deverá experimentar
uma redução de R$1.000.000,00 (um milhão de rea-
is) por mês na receita do ICMS; para Minas Gerais, o
prejuízo mensal alcançará a cifra de R$8.000.000,00
(oito milhões de reais).

Além disso, a inovação deverá gerar desconfi-
ança entre as unidades federativas, de vez que é pra-
ticamente impossível determinar se o GLP deriva de
gás natural ou de petróleo líquido. Na verdade, um
botijão tanto pode conter GLP oriundo exclusivamen-
te de petróleo, como pode conter GLP proveniente
apenas de gás natural, ou, ainda, conter GLP proce-
dente de ambas as fontes nas mais variadas propor-
ções, fato que inviabiliza qualquer tentativa de trata-
mento tributário diferenciado na hipótese.

Destarte, como o GLP de qualquer origem tem a
mesma composição química, ficará ao inteiro talante
do Estado exportador decidir se exige, ou não, ICMS
sobre a mercadoria nas operações interestaduais, o
que não pode ser aceito pela Federação.

Por essas razões, tem sido rechaçada, pela ma-
ioria das unidades da Federação, a iniciativa de al-
guns Estados no sentido de antecipar-se à lei com-
plementar requerida pela EC nº 33/01, com o escopo
de iniciar, em 2004, a cobrança de ICMS sobre a sai-
da de seus territórios de GLP derivado de gás natural.
Isso bem demonstra que a questão já vem gerando

conflito entre os Estados, o que apenas enfraquece o
pacto federativo.

Em face dos motivos expostos, contamos com o
apoio dos nobres Pares em número suficiente à apro-
vação desta Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões 23 de março de 2004. – Se-
nador Ney Sussuana – Fernando Bezerra – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Valdir Raupp –
Leonel Pavan – Gilberto Mestrinho – Edson Lobão
– Cesar Borges – Augusto Botelho – Osmar Dias –
Luiz Otávio – Mozarildo Cavalcanti – Gerson Ca-
mata – Mão Santa – Maguito Vilela – João Ribeiro
– Roberto Saturnino – Antonio Carlos Valadares –
Rodolpho Tourinho – Antonio Carlos Magalhães –
Fátima Cleide – Arthur Virgilio – Patrícia Saboya
Gomes – Roseana Sarney – Juvêncio da Fonseca
– João Baptista Motta – João Alberto Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO
1988

....................................................................................
Art. 155.* Compete aos Estados e ao Distrito

Federal instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de qua-

isquer bens ou direitos;
II – operações relativas à circulação de merca-

dorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain-
da que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

III – propriedade de veículos automotores.
§ 1º O imposto previsto no inciso I:
I – relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e crédi-
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá-
rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;

III – terá a competência para sua instituição re-
gulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
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IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:

I – será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montan-
te cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Esta-
do ou pelo Distrito Federal;

II – a isenção ou não-incidência, salvo determi-
nação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações se-
guintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencia-
lidade das mercadorias e dos serviços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos Sena-
dores, aprovada pela maioria absoluta de seus mem-
bros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às opera-
ções e prestações, interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas opera-

ções internas, mediante resolução de iniciativa de um
terço e aprovada pela maioria absoluta de seus mem-
bros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas opera-
ções para resolver conflito específico que envolva in-
teresse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de ser-
viços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;

VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localiza-
do em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatá-
rio for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o im-
posto correspondente à diferença entre a alíquota in-
terna e a interestadual;

IX – incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria impor-
tados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qual-
quer que seja a sua finalidade, assim como sobre o
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabele-
cimento do destinatário da mercadoria, bem ou servi-
ço;

b) sobre o valor total da operação, quando mer-
cadorias forem fornecidas com serviços não compre-
endidos na competência tributária dos Municípios;

X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior

produtos industrializados, excluídos os semi-elabora-
dos definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Esta-
dos petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis lí-
quidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5º;

XI – não compreenderá, em sua base de cálcu-
lo, o montante do imposto sobre produtos industriali-
zados, quando a operação, realizada entre contribu-
intes e relativa a produto destinado à industrialização
ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;

XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do im-

posto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição

do estabelecimento responsável, o local das opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exporta-
ções para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;

f)prever casos de manutenção de crédito, relati-
vamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incenti-
vos e benefícios fiscais serão concedidos e revoga-
dos.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se
aplicará o disposto no inciso X, b;
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i) fixar a base de cálculo, de modo que o mon-
tante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço.

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o in-
ciso II do caputdeste artigo e o art. 153, I e II, nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relati-
vas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País.

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á
o seguinte:

I – nas operações com os lubrificantes e com-
bustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao
Estado onde ocorrer o consumo;

II – nas operações interestaduais, entre contri-
buintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi-
cantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste
parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados
de origem e de destino, mantendo-se a mesma pro-
porcionalidade que ocorre nas operações com as de-
mais mercadorias;

III – nas operações interestaduais com gás na-
tural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas
a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de ori-
gem;

IV – as alíquotas do imposto serão definidas
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional,
podendo ser diferenciadas por produto;

b) poderão ser específicas, por unidade de me-
dida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu
similar alcançaria em uma venda em condições de li-
vre concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.

§ 5º As regras necessárias à aplicação do dis-
posto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à
destinação do imposto, serão estabelecidas median-
te deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos
termos do § 2º, XII, g.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A proposta de emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será despachada à Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra à nobre Senadora Fátima
Cleide, para uma comunicação inadiável.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu iria
falar hoje sobre o plano do Governo Federal para
combater o desmatamento na Amazônia, mas, infeliz-
mente, como o tempo é curto, peço que o meu discur-
so seja dado como lido.

Sr. Presidente, solicito ao editor do Jornal do
Senado que faça uma correção no texto que se refere
ao meu pronunciamento da última quinta-feira, quan-
do lamentei a condução carregada de equívocos do
Governador de Rondônia, Sr. Ivo Cassol, do PSDB,
que desviou mais de R$10 milhões na compra, sem li-
citação, de alimentação para os hospitais do Estado.
A manchete do Jornal do Senado diz: “Fátima ataca
Governo de Rondônia”. Registro que não cometi
qualquer ataque ao Governo daquele Estado, mas,
simplesmente, trouxe a esta Casa uma informação
veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo. Portanto, Sr.
Presidente, gostaria que fosse providenciada a corre-
ção do texto.

Aproveito a oportunidade, também, para anun-
ciar a realização da 3ª Conferência da Amazônia, de
2 a 4 de abril, em Porto velho. Essa Conferência, co-
ordenada pela Fundação Perseu Abramo, reunirá
toda a sociedade da Amazônia, em diálogo com as di-
ferentes instâncias do Governo Federal, para debater
as concepções de desenvolvimento que orientam o
Plano Plurianual para a Amazônia e o Programa
Amazônia Sustentável – PAS.

Com esse evento, nós, do Partido dos Trabalha-
dores – tanto eu como o meu querido Senador Sibá
Machado, junto com a Fundação Perseu Abramo –,
pretendemos contribuir oportunamente para o apro-
fundamento do diálogo e a compatibilização das dife-
rentes políticas de desenvolvimento concebidas para
a Amazônia, com vistas a enfrentar as verdadeiras
causas econômicas e sociais da destruição da flores-
ta e seus múltiplos recursos, e a contemplar os nos-
sos mais prósperos e justos planos de futuro.

Sr. Presidente, quero saudar o Governo Federal
e a sociedade brasileira pela implantação do plano de
combate ao desmatamento da Amazônia.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE.
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no início da semana passada, o Go-
verno federal anunciou que pretende investir 394 mi-
lhões de reais este ano, na implementação de um pla-
no formulado com o fim determinado de prevenir e
controlar o desmatamento da Amazônia.

Esta notícia certamente vem de encontro às
preocupações da sociedade brasileira e às aspira-
ções da população amazônida, em reverter o proces-
so de ocupação da Amazônia – que já consumiu 630
mil quilômetros ou 15,7 % da maior floresta tropical
úmida do Planeta.

Este dado é tão mais preocupante na medida
que, só em 2001/2002, a área desmatada foi de 25,4
quilômetros quadrados, um aumento de 40 por cento
em relação ao período anterior – provocado, princi-
palmente, pelo avanço da pecuária, a devastação por
grilagem de terras e o assentamento de famílias em
áreas frágeis.

A inegável importância estratégica que a Ama-
zônia tem para o Brasil e para o mundo mobilizou Go-
verno e sociedade na concepção do plano lançado
esta semana, confirmando-se nesse ato, a perspecti-
va socioambiental no centro de decisões do governo.

Consagrando o pleno comprometimento de Go-
verno com a proteção da região amazônica em face
do desmatamento nocivo e desordenado, a cerimônia
de lançamento do Plano Interministerial para Comba-
ter o Desmatamento na Amazônia contou com a pre-
sença dos 11 ministérios que colaboraram na sua for-
mulação.

Prestigiaram o evento, além do presidente Lula,
os ministros José Dirceu, os ministros Luiz Gushiken
(Secretaria de Comunicação), Luiz Dulci (Secreta-
ria-Geral), Jacques Wagner (Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social), Márcio Thomaz Bastos
(Justiça), Ricardo Berzoini (Trabalho e Emprego), Mi-
guel Rossetto (Desenvolvimento Agrário), Dilma
Rousseff (Minas e Energia), Roberto Rodrigues (Agri-
cultura), Álvaro Riberio da Costa (Advocacia-Geral da
União) e Jorge Armando Félix (Gabinete de Seguran-
ça Institucional).

O plano se constitui de 149 atividades e 31
ações previstas, divididas em três grandes tópicos:
fiscalização das áreas onde há desmatamento, orde-
namento territorial e fomento para atividades susten-
táveis.

O novo trabalho contará com a participação de
12 órgãos federais, em atividades de fiscalização e li-
cenciamento ambiental, instrumentos de crédito rural,

ordenamento territorial e planejamento estratégico
para obras de infra-estrutura.

Desse modo, a iniciativa promete unir uma am-
pla colaboração governamental em diversos campos
por meio de ações de grupos de fiscais e funcionários
do poder estatal espalhados por 19 bases localizadas
em posições estratégicas no chamado “arco do des-
matamento”, que compreende uma vasta área que
vai do Maranhão até Rondônia.

Sob inovador modelo de atuação governamen-
tal na Amazônia, a iniciativa deverá integrar o esforço
dos órgãos federais com os governos estaduais e a
participação da sociedade civil, no sentido de consti-
tuir um cadastro rural das propriedades privadas, cri-
ar novas unidades de conservação, apoiar a demar-
cação e homologação de terras indígenas, e no pro-
cesso de zoneamento ecológico-econômico, ao lon-
go da área de influência das obras de pavimentação
da BR-163 (Cuiabá-Santarém) e no “arco do desma-
tamento”.

O Palácio do Planalto também encaminhará ao
Congresso Nacional um projeto para alterar a Lei de
Crimes Ambientais, estabelecendo penas para o des-
matamento ilegal em terras públicas, enquanto o Mi-
nistério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça se
unem para intensificar as investigações sobre crimes
ambientais que vêm sendo praticados.

Essa tarefa estará apoiada num sistema de con-
trole e fiscalização da Amazônia, capaz de identificar
desmatamentos em tempo real, por imagens de saté-
lite.

Por seu turno, o Ibama anuncia a contratação
de 30 técnicos especializados – que se somarão aos
atuais 50 -, para ajudar na capacitação de fiscais e na
análise dos dados do Sistema de Vigilância da Ama-
zônia (Sivam), do Sistema de Proteção da Amazônia
(Sipam) e do Inpe (Instituto de Pesquisas Espaciais).
Este sistema produz descrições captadas por satéli-
tes, mais precisas, que possibilitam melhores condi-
ções de planejamento e segurança às ações dos fis-
cais das diferentes áreas.

Quero ainda ressaltar algumas medidas, capa-
zes de repercutir em resultados concretos em favor
da proteção à Amazônia:

1 – o aumento dos recursos destina-
dos à fiscalização e monitoramento – de R$
22 milhões em 2003 para R$ 68 milhões em
2004;

2 – o zoneamento ecológico-econômi-
co do “arco do desflorestamento”;
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3 – a criação de novas áreas protegi-
das.

Contudo, talvez o aspecto mais interessante
do Plano Interministerial para Combater o Desmata-
mento na Amazônia seja mesmo seu caráter perma-
nente, de modo a permitir, inclusive, seu aprimora-
mento e avaliação constantes, além de sua integra-
ção com as demais políticas desenvolvidas na re-
gião – conforme aponta a crítica qualificada de algu-
mas organizações socioambientais que atuam em
nosso País.

Afinal, a Amazônia não vale apenas por seu iné-
dito potencial econômico, mas sobretudo por seu va-
lor ambiental global e pela diversificada formação cul-
tural de seus 20 milhões de habitantes – mestiços re-
centes e descendentes diretos de dezenas de etnias,
de origem milenar neste Continente.

Por isso mesmo, o desenvolvimento da Amazô-
nia exige novas concepções e novos modelos, sus-
tentáveis, não predatórios e com um olhar amoroso
para o futuro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, sem
dúvida, o Plano anunciado esta semana apresenta al-
gumas inovações muito bem-vindas:

1 – reconhece as causas estruturais e
econômicas do desmatamento na Amazô-
nia;

2 – aponta com coerência as principais
políticas públicas que o fomentam;

3 – trabalha concretamente sobre a re-
gularização fundiária e a prevenção da grila-
gem da região.

Assim , adoto aqui, positivamente, alguns dos
comentários dos ambientalista Paulo Adário, coor-
denador da campanha “Amazônia”, do Greenpeace,
e de Roberto Smeraldi, da organização Amigos da
Terra:

“Nos governos anteriores, a cada má
notícia para a Amazônia o governo anuncia-
va um pacote de medidas bem intenciona-
das. A implementação das decisões, no en-
tanto, sempre foi um grande problema. É
preciso romper esse paradigma”, alerta Pa-
ulo Adário.

Para Smeraldi, é lícito esperar três coi-
sas da Comissão Interministerial permanen-
te sobre Desmatamento criada pelo Presi-
dente da República é lícito portanto esperar
três coisas: “que ela lembre de ser perma-

nente, que ela lembre da análise do Plano
que ela mesma produziu e que seus mem-
bros lembrem dela também no exercício de
suas demais funções de governo”.

É esta também a intenção do Governo, são es-
ses também os nossos votos e nossa torcida, e será
este o sentido de nosso esforço solidário com a
ação do governo e a aspiração da sociedade, no
que diz respeito aos destinos da Amazônia.

Nesse sentido, quero aproveitar a oportunidade
para anunciar a realização da III Conferência da Ama-
zônia, programada para o período de 2 a 4 de abril
próximo, em Porto Velho, capital do meu querido es-
tado de Rondônia.

Coordenada pela Fundação Perseu Abramo, a
III Conferência da Amazônia estará reunindo a socie-
dade amazônida em diálogo com as diferentes ins-
tâncias de governo, em debate sobre as concepções
de desenvolvimento que orientam o Plano Plurianual
(PPA) para a Amazônia e o Programa Amazônia Sus-
tentável (PAS).

Com este evento, o Partido dos Trabalhadores,
por via da Fundação Perseu Abramo, pretende contri-
buir oportunamente para o aprofundamento do diálo-
go e para a compatibilização das diferentes políticas
de desenvolvimento concebidas para a Amazônica,
com vistas a enfrentar as verdadeiras causas econô-
micas e sociais da destruição da floresta e seus múlti-
plos recursos, e a contemplar os nossos mais próspe-
ros e justos planos de futuro.

Concluo, Sr. Presidente, saudando o governo
federal e a sociedade brasileira por mais esta con-
quista em direção à saudável transversalidade que al-
mejamos na implementação de nossos planos e polí-
ticas públicas e na proteção do imenso patrimônio
amazônico.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito
para uma comunicação inadiável, o nobre Senador
Heráclito Fortes.

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi há pou-
co os pronunciamentos dos Senadores Tasso Jereis-
sati e Arthur Virgílio. Não quero entrar no mérito da
discussão, que envolve homens públicos de respon-
sabilidade, e meu desejo e minha torcida é que o nos-
so País não seja prejudicado com esse desentendi-
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mento entre homens públicos. Porém, quero, com
toda a segurança, esclarecer e tranqüilizar os Sena-
dores Tasso Jereissati e Arthur Virgílio e, acima de
tudo, os paulistas e os mineiros: fiquem absolutamen-
te tranqüilos. Se o Governo Federal virar as costas
para São Paulo e para Minas Gerais durante 30 dias
ou um ano, não acontecerá nada, porque tem virado
para o Estado do Piauí há um ano e quatro meses – e
esse, sim, é um Estado pobre, dependente, e o Go-
vernador é do Partido do Presidente da República – e
não tem acontecido absolutamente nada. O Governa-
dor até peca por incompetência, por falta de equipe,
por falta de comando e de autoridade, mas não por
falta de apoio do Governo Federal. O Governo Fede-
ral tem tratado o Estado do Piauí como quem trata um
inimigo. E o Piauí tem sobrevivido. De forma que não
é São Paulo, nem Minas Gerais, com a importância
econômica que possuem, que sentirão o menor arra-
nhão com o isolamento, com a indiferença, ou com a
perseguição que por acaso venha a ocorrer por ques-
tões políticas por parte do Governo Federal.

Dito isso, Sr. Presidente, quero lamentar, nesta
oportunidade em que meus dois colegas de represen-
tação, Senadores Alberto Silva e Mão Santa, encon-
tram-se no plenário, fatos que ocorrem no Estado. Foi
iniciada na minha administração como Prefeito de Te-
resina a construção de um pronto-socorro municipal.
Esse pronto-socorro vem se arrastando. Como parte
do acerto feito em que o repasse cabe ao Governo
Federal, faltam R$960 mil, Senador Mão Santa, para
que o pronto-socorro de Teresina funcione e alivie um
dos problemas mais graves de saúde da nossa capi-
tal. O Governo Federal, segundo declarações do Se-
cretário de Saúde de Teresina, Dr. Sílvio Mendes,
não repassa a verba pelo simples fato de a Prefeitura
de Teresina ser administrada pelo seu Partido, o
PSDB. O Secretário faz um desabafo e suas declara-
ções são todas recheadas de argumentos fortes so-
bre esse episódio. Eu não poderia deixar de aprovei-
tar esta oportunidade para fazer este registro e la-
mentar que o Governo Federal não libere esses re-
cursos que são fundamentais para a capital do meu
Estado. Não quero nem cobrar toda aquela dinheira-
ma prometida ao longo do ano passado pelas deze-
nas e dezenas de ministros que foram ao Piauí. Se
não me engano, hoje, Senador Mão Santa, estão
chegando lá três ou quatro. Dinheiro para o Piauí,
partindo deste Governo, dinheiro federal – por isso eu
digo que o Estado vai sobreviver –, é como a linha do
horizonte: sabemos que existe, vemos, mas nunca al-
cançamos; quanto mais vamos a sua procura, mais
se afasta. A promessa é diária. Hoje três ministros

vão para lá. Comem o famoso capote, a galinha
d’angola, tomam a mangueira, uma cachaça artesa-
nal de boa qualidade feita no Piauí, que está fazendo
muito mal aos homens públicos do País, comem os
doces da terra e deixam lá as promessas. Todavia,
nada de concreto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, lamentavelmente! Portanto, registro meu protes-
to e solicito a transcrição nos Anais do Senado das
declarações do Secretário Municipal de Saúde de Te-
resina. Peço ainda que o Governo Federal, se julgar
que vale a pena, preste esclarecimentos à opinião pú-
blica, à Nação e à cidade de Teresina, porque não é
possível, não é admissível a ocorrência de fatos como
esse.

Fico muito feliz que, ao encerrar minhas pala-
vras, o Senador Tião Viana, que é um missionário da
paz, tenha passado aqui e batido com a mão no meu
ombro. Tenho a impressão de que esse gesto seja
prenúncio de que alguma providência S. Exª vai to-
mar para minimizar a dor dos que necessitam de saú-
de no Estado do Piauí. Infelizmente, a insensibilidade
do Governo Federal não permite que esses fatos tor-
nem-se realidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:

– “Sílvio Mendes diz que governo federal está boico-
tando Teresina”.

SILVIO MENDES DIZ QUE O GOVERNO
FEDERAL ESTÁ BOICOTANDO TERESINA

O presidente da Fundação Municipal de Saúde,
Silvio Mendes, iniciou a entrevista ao Jornal do Piauí
anunciando a expansão do programa “Saúde da Fa-
mília” para todo o município de Teresina.

“O prefeito Firmino Filho tomou a decisão de ex-
pandir o Saúde da Família” para toda a cidade. A gen-
te vai começar pela região sul e paralelamente está
sendo feito o cadastramento da região norte. Depois
isto será feito nas outras áreas da cidade. Nosso so-
nho é permitir este serviço a todos. Teresina é hoje
proporcionalmente é a cidade que tem mais dentistas
a serviço do “Saúde da Família”. Temos a convicção
que estamos avançando sempre. A estratégia inicial é
acolher as famílias mais pobres”, esclarece o médico
Silvio Mendes.
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O médico Silvio Mendes afirmou que o Governo
Federal está emperrando o processo de abertura do
Pronto-Socorro Municipal de Teresina. “Nossa única
angústia é não conseguirmos abrir o pronto socorro
municipal. Espero que a compreensão chegue a este
ponto. Faltam 960 mil reais para conclusão da cons-
trução e existem 9 milhões que estão alocados para o
aparelhamento do hospital. O dinheiro está bloquea-
do. Acredito que o ministro sabe da necessidade des-
te hospital e acho que o interesse que prevalece é o
político partidário. Estamos assistindo a administra-
ção pública privilegiar municípios administrados pelo
PT”, disse Silvio Mendes.

Silvio Mendes foi além e disse que a União privi-
legiou sete cidades administradas pelo PT e a cidade
de Fortaleza, que no entender dele, obtém o peso da
influência do ministro Ciro Gomes. “Estou afirmando
isso porque isto está sendo denunciado pela impren-
sa nacional. Nunca tive tanto problema para adminis-
trar as coisas. A relação pessoal é maravilhosa. Mas
administrativamente nós enfrentamos muitas dificul-
dades. É preciso que as pessoas sejam tratadas nos
seus direitos fundamentais. E isto não está sendo fei-
to”, afirmou o médico. Silvio Mendes defendeu a tese
do que para ele, deve ser o ideal de qualquer gover-
nante. “Ao ser eleito, o governante é assume o cargo
para ser governante não só de quem votou nele, mas
para governar todos, independente de ideologia polí-
tica. O governador é governador de todos os piauien-
ses, não só de quem votou nele. Isto vale para prefei-
to, presidente da República e dos outros cargos políti-
cos. É uma pena que o partido que sempre condenou
este tipo de prática, se comporte de uma maneira tão
conservadora”, falou o médico Silvio Mendes, numa
clara alusão aos petistas.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o eminente Senador César Borges, pela Liderança do
PFL.

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estive nesta tribuna por mais de duas
ou três vezes comentando sobre a ação irregular de-
senvolvida pela chamada Controladoria-Geral da
União, cujo titular é o Sr. Waldir Pires. Na semana pas-
sada, a Executiva do meu Partido fez publicar uma
nota assinada pelo Presidente e pelo Secretário-Geral,
que sou eu, protestando contra a maneira persecutória
e discricionária dessa chamada Controladoria, exerci-
da pelo cidadão conhecido como Sr. Waldir Pires. O
Sr. Waldir Pires fez também publicar uma nota reba-

tendo o que consta da nota do PFL, segundo a qual a
ação da Controladoria foge das suas atribuições, por-
que o próprio Tribunal de Contas da União, órgão auxi-
liar do Parlamento brasileiro, do Congresso Nacional,
fez tramitar naquele Tribunal o processo nº 020.496,
do qual já dei notícia desta tribuna e que vem exata-
mente de encontro à posição adotada pelo Controla-
dor e pela Controladoria, que não têm cumprido suas
atribuições constitucionais. Esse processo expõe de
forma clara, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o fato de a CGU realizar relatório preliminar e en-
caminhá-lo para vários órgãos da Administração Públi-
ca, inclusive o TCU, pode ensejar a falsa impressão de
que o trabalho que cabe constitucional e legalmente ao
controle externo estaria exaurido, cabendo aos demais
órgãos, entre eles o Tribunal, adotar as demais provi-
dências corretivas quanto aos fatos possivelmente ir-
regulares ou ilegais levantados.

Sr. Presidente, esse processo tramitou no Tri-
bunal de Contas da União, e foi exarado o Acórdão nº
1.950, que impõe à Controladoria-Geral da União

...que, a partir do 5º sorteio, encami-
nhe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da finalização dos relatórios
preliminares de fiscalização da sistemática
denominada “Programa de Fiscalização a
partir de Sorteios Públicos”, relatórios con-
solidados e elaborados pela Secretaria Fe-
deral de Controle Interno, prestando infor-
mações quanto às providências adotadas...

Isso, Sr. Presidente, fez o Tribunal de Contas da
União, porque as ações da Controladoria se revestem
de aparato espetaculoso. Os encarregados da fiscali-
zação chegam, com sirenes ligadas, aos vários Muni-
cípios do País, especialmente aos da Bahia, cons-
trangem os gestores públicos e, posteriormente, não
há conseqüência alguma, porque S. Exª tinha de en-
caminhar os resultados das ações ao Tribunal de
Contas, que é o poder judicante.

Fica claro que a ação do Sr. Waldir Pires é mera-
mente persecutória. É feito sorteio para escolher que
Municípios serão fiscalizados, mas, como o partido do
Sr. Waldir Pires, o PT, somente possui duzentas e
poucas prefeituras, entre 5.500 Municípios brasileiros,
S. Exª não fiscaliza nenhum do PT. Quando há uma
denúncia contra qualquer outro Município, S. Exª man-
da fiscalizar, porque diz que é um clamor popular.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite um aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Senador Antonio Carlos Magalhães.
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª realmente trata com muita acuidade esse pro-
blema. O Sr. Waldir Pires não olha para ele próprio.
Ainda há pouco, os jornais publicavam o nome dele
como devedor do Imposto de Renda, e há casos
pessoais dele que podem ser apontados, como o
das célebres licitações para o Palácio de Ondina,
que estão no meu arquivo no Senado. Mais do que
isso, ele persegue o povo baiano, de quem tem rai-
va, porque o derrotou e o expulsou do Governo. Ele
não saiu por vontade própria, mas porque já não po-
dia andar na rua. Na última eleição ele se candidatou
ao Senado e nós dois – eu e V. Exª – o derrotamos
com um milhão de votos de diferença. De maneira
que ele tem de ser perseguidor e será assim até o
fim, por falta de competência. É um atrasado do pon-
to de vista mental. V. Exª só diz a verdade com rela-
ção a esse falso Controlador, a essa falsa Anadyr do
Palácio do Planalto.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – V. Exª fez
um retrato fiel de quem é o Sr. Waldir Pires: um ho-
mem amargo, que nada realizou durante toda a sua
vida pública e até precisou largar o Governo da Bahia
dois anos após a posse..

Senador Antonio Carlos Magalhães, a revista
Veja publicou, na coluna Radar, de responsabilidade
do jornalista Lauro Jardim, a seguinte matéria:

“Controladoria sob suspeita”.
É Kafka puro: a Secretaria de Controle

Interno da Presidência da República enca-
minhou ao TCU um pedido de auditoria so-
bre a Controladoria-Geral da União – o ór-
gão governamental criado justamente para
investigar irregularidades do governo e hoje
comandado por Waldir Pires... Há indícios
de soluções heterodoxas em licitações e ou-
tras questões administrativas.

Veja bem, Sr. Presidente, além dessa acusa-
ção grave, que parte da própria Presidência da Re-
pública, pela versão da revista Veja, o Sr. Waldir Pi-
res não cumpre a sua função de fazer investigação
interna do Poder Executivo. Onde estava o Sr. Wal-
dir Pires na ocasião das denúncias feitas pelo
ex-Secretário Executivo do Ministério dos Transpor-
tes sobre o favorecimento no pagamento das cons-
trutoras? Ele soube da denúncia, porque ela foi pu-
blicada pela imprensa nacional, e não fez nenhuma
investigação interna. Onde estava o Sr. Waldir Pires
quando das denúncias sobre o famoso Sr. Waldomi-
ro Diniz, publicadas em junho de 2003 pela revista
IstoÉ? Se ele tivesse investigado e visto que cida-

dão era o Sr. Waldomiro Diniz, que estava traba-
lhando no Palácio do Planalto, poderia ter evitado o
constrangimento por que hoje passam o Governo
Federal e o Ministro José Dirceu. Onde estava o Sr.
Waldir Pires quando das denúncias sobre terceiriza-
ção de serviços feitas pela Srª Sandra Starling,
ex-Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho, so-
bre contratações de mão-de-obra terceirizada?

Sr. Presidente, estamos frente a uma flagrante
ilegalidade e não será com notas diversionistas que o
Sr. Waldir Pires não ficará estampado como mero
perseguidor, que utiliza a máquina pública para uma
ação político-partidária, o que não pode ser aceito,
porque vai de encontro à democracia brasileira.

Nós estaremos aqui, vigilantes, protestando
contra tais atos e exigindo que o Sr. Waldir Pires ou
cumpra o seu papel ou deixe o cargo, como fez quan-
do era Governador da Bahia. Naquela ocasião, como
já não podia governar, candidatou-se a Vice-Presi-
dente da República na chapa de Ulysses Guimarães,
fazendo com que aquele grande homem tivesse me-
nos votos do que Enéas Carneiro.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Vou conceder a palavra a V. Exª pela ordem e
logo depois anunciar o início da Ordem do Dia.

V. Exª tem a palavra pela ordem, Senadora.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.

Pela ordem.Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, quero somar minhas palavras
às do Senador Luiz Otávio, que apresentou voto de
pesar pelo falecimento de Osvaldo Melo, jornalista e
líder político do Estado do Pará.

Solicito também que seja dado como lido um
pronunciamento sobre a entrega do cartão Bolsa-Fa-
mília nº 50.000, feita pelo Presidente Lula, que anun-
ciou o aumento dos recursos desse programa para o
ano de 2004, que passarão a ser de R$5,4 bilhões.
Houve um aumento fantástico da média da quantia
destinada ao usuário do bolsa-famila, que era de
R$22,00 e hoje é de R$73,00.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – A Mesa mandará publicar o discurso de V. Exª,
na forma do Regimento Interno.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Aloizio Mercadante.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apesar de todo o respeito que tenho pelo Se-
nador César Borges e pelo Senador Antonio Carlos
Magalhães e da convivência fraterna que temos nes-
ta Casa, sei que na Bahia há uma disputa política an-
tiga, histórica, entre S. Exªs e o hoje Ministro Waldir
Pires, e queria registrar o meu apreço pelo Ministro
Waldir Pires, homem público que prestou grandes
serviços à Nação. O processo de investigação pela
Controladoria do uso de verbas públicas nos Municí-
pios tem sido feito em forma de sorteio.

De qualquer forma, vou analisar as questões
apresentadas e encaminhá-las ao Ministro. Tenho
certeza de que S. Exª saberá responder a elas de for-
ma bastante precisa.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
inscrever-me para, logo após a Ordem do Dia, na
condição de Líder do Governo, fazer um pronuncia-
mento mais profundo sobre um tema de grande inte-
resse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Líder Aloizio Mercadante, V. Exª será
inscrito em quinto lugar, de acordo com a ordem de
inscrição.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra, invocando o
art. 14 do Regimento, por ter sido citado pelo Senador
Aloizio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Antonio Carlos Magalhães, concedo
a palavra a V. Exª para uma explicação pessoal, de
acordo com o disposto no art. 14 do Regimento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Lí-
der Aloizio Mercadante é, sem dúvida, um dos ho-
mens mais inteligentes do País e honra o Senado,
como honrou a Câmara dos Deputados. S. Exª apon-
ta os serviços prestados ao País pelo Sr. Waldir Pires.
Entretanto, ele não prestou serviços ao País e muito
menos à Bahia. Por isso, o Senador César Borges fez
esse discurso completo sobre a atividade do Sr. Wal-
dir Pires.

Na realidade, ele não ia ser nada no Governo,
mas lhe deram a Controladoria-Geral da União, ante-
riormente exercida pela Drª Anadyr de Mendonça Ro-
drigues. Ele exigiu o status de Ministro – quem diz
isso é o próprio Governo – e, conseqüentemente,
como tal é chamado.

Porém, o pensamento dele é muito atrasado. Os
baianos já reconheceram isso. Por essa razão, não
creio que se candidate a nenhum cargo na Bahia, por-
que todas as vezes em que se candidatou foi derrota-
do. Quando venceu a eleição para o Governo, em
1986, teve de renunciar, passando o Governo ao Sr.
Nilo Coelho.

S. Exª realmente persegue os Municípios baia-
nos e, quando não encontra nada, como em vários
casos, ele não tem a honestidade de dizer que não
encontrou nada de irregular, mas chega lá com a Polí-
cia Federal, com batedores, para intimidar a popula-
ção. Isso não fica bem no Governo do nosso Lula da
Silva, porque não é essa a democracia que o Presi-
dente prega em seus discursos, e muito menos é
essa a democracia pregada nesta Casa.

Tenho tido toda a boa vontade com o Governo,
mas não posso tolerar a ousadia do Sr. Valdir Pires
em responder nota com acusações indiretas. Ele não
tem coragem de fazer diretamente, mas vou fazer
aqui, diretamente para ele, com requerimento e mui-
tas coisas mais. Isso não é correto. Ele deveria ter
procurado saber sobre Waldomiro e outras coisas
mais que se passam no Governo, que ele desconhe-
ceu propositadamente, pensando que assim poderia
agradar o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lida a seguinte

Mensagem GP/STF nº 015/2004

Brasília, 23 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo e a todos os insignes mem-

bros dessa Câmara Alta, tenho a honra de encami-
nhar a Vossa Excelência Nota Conjunta firmada pelos
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Superi-
or Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar e
do Tribunal Superior do Trabalho, lavrada nos seguin-
tes termos:

“NOTA CONJUNTA

Os Presidentes do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do
Superior Tribunal Militar e do Tribunal Supe-
rior do Trabalho sentem-se no dever de tra-
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zer ao conhecimento da Nação que os res-
pectivos tribunais aprovaram posição institu-
cional contrária à participação de pessoas
estranhas aos quadros da magistratura no
Conselho Nacional de Justiça, prevista na
PEC nº 29/2000, ora em processo de vota-
ção na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal. O que se
convencionou chamar de “controle externo
do Poder Judiciário” tem gerado sérias preo-
cupações no seio da justiça brasileira.

A forma em que idealizado traduz po-
tencial ameaça à independência de um dos
Poderes da República. Tal questão diz res-
peito à própria essência do sistema republi-
cano, inaugurado no Brasil pela Constitui-
ção de 1891 e mantido em todos os textos
constitucionais subseqüentes. Trata-se do
princípio da separação dos Poderes da
União, dogma republicano, cuja doutrina re-
monta ao século XVIII, e que encontra, nos
instrumentos políticos de independência e
harmonia, as condições para seu equilíbrio,
mediante controle recíproco.

Corolário do princípio da separação
dos Poderes e elemento primário de sobre-
vivência do sistema republicano, assinalado
desde a matriz clássica do constitucionalis-
mo moderno (“The Federalist Papers” nº
XLVIII), é o acento anti-hierárquico, sob a
evidência de que nenhum deles deva pos-
suir “direta ou indiretamente, uma influência
dominante sobre os demais”. Aliás, segundo
Madison (“The Federalist Papers”, nº LXI), a
atuação separada e distinta dos diferentes
Poderes “é admita por todos como essencial
à preservação da liberdade”. No preâmbulo
da Constituição Federal de 1988, os repre-
sentantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte, promul-
garam um Estado Democrático destinado a
assegurar, dentre outros valores supremos,
o exercício da liberdade.

A oposição de vontades é condição
normal na vida das democracias que ado-
tam o modelo de separação dos Poderes.
Nesses casos, é o Judiciário que dirime as
pendências, sem que essa prerrogativa im-
plique desequilíbrio ou hegemonia. Titular
exclusivo do controle de constitucionalidade,
o Judiciário compensa, na autoridade do or-
denamento jurídico, a força do Executivo e a

vontade do Legislativo (auctoritas et potes-
tas), de acordo com o sistema de freios e
contrapesos, característico da tripartição do
Poder.

O Poder Judiciário é incontroverso,
precisa de reformas. Dentre outros proble-
mas, as deficiências estruturais, agravadas
pela Constituição de 1988, na área da Justi-
ça, com grave marginalização no seu aces-
so, descomunal volume de litígios e inade-
quação de procedimentos, resultam na lenta
e precária prestação jurisdicional. Mas não
há ainda consenso quanto a várias das pro-
postas para as resolver ou atenuar.

Com essas considerações reiteramos,
em nome dos tribunais que presidimos, o
apelo para que o Senado Federal promova
uma profunda reflexão acerca desse tema,
tão importante e caro à estabilidade institu-
cional do Estado brasileiro, nos moldes em
que concebido pelo Poder Constituinte Ori-
ginário.

Ficam os registros do inconformismo
atual e da certeza de que os Senadores,
guardiões da Federação, harmonizarão o
instituto do Conselho Nacional de Justiça
com os postulados fundamentais da Repú-
blica.

Brasília, 23 de março de 2004. – Mau-
rício Corrêa, Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal – Nilson Naves, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça – José Júlio
Pedrosa, Presidente do Superior Tribunal
Militar – Francisco Fausto, Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.”

Assim, solicito a Vossa Excelência que dê co-
nhecimento à Casa e, se assim entender, determine
a juntada ao processado da Proposta de Emenda à
Constituição 29, de 2000. Cordialmente, � Ministro
Maurício Corrêa , Presidente.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NOTA CONJUNTA

Os Presidentes do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal
Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, sentem-se
no dever de trazer ao conhecimento da Nação que os
respectivos tribunais aprovaram posição institucional
contrária à participação de pessoas estranhas aos
quadros da magistratura no Conselho Nacional de
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Justiça, prevista na PEC nº 29/2000, ora em processo
de votação na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal.

O que se convencionou chamar de “controle ex-
terno do Poder Judiciário” tem gerado sérias preocu-
pações no seio da justiça brasileira. A forma em que
idealizado traduz potencial ameaça à independência
de um dos Poderes da República.

Tal questão diz respeito à própria essência do
sistema republicano, inaugurado no Brasil pela Cons-
tituição de 1891 e mantido em todos os textos consti-
tucionais subseqüentes. Trata-se do princípio da se-
paração dos Poderes da União, dogma republicano,
cuja doutrina remonta ao século XVIII, e que encon-
tra, nos instrumentos políticos de independência e
harmonia, as condições para seu equilíbrio, mediante
controle recíproco.

Corolário do princípio da separação dos Pode-
res e elemento primário de sobrevivência do sistema
republicano, assinalado desde a matriz clássica do
constitucionalismo moderno (“The Federalist Pa-
pers”, nº XLVIII), é o acento anti-hierárquico, sob a
evidência de que nenhum deles deva possuir “direta
ou indiretamente, uma influência dominante sobre os
demais”. Aliás, segundo Madison (“The Federalist
Papers”, nº LXI), a atuação separada e distinta dos
diferentes Poderes “é admita por todos como essen-
cial à preservação da liberdade”. No preâmbulo da
Constituição Federal de 1988, os representantes do
povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte, promulgaram um Estado Democrático
destinado a assegurar, dentre outros valores supre-
mos, o exercício da liberdade.

A oposição de vontades é condição normal na
vida das democracias que adotam o modelo de sepa-
ração dos Poderes. Nesses casos, é o Judiciário que
dirime as pendências, sem que essa prerrogativa im-
plique desequilíbrio ou hegemonia–Titular exclusivo
do controle de constitucionalidade, o Judiciário com-
pensa, na autoridade do ordenamento jurídico, a for-
ça do Executivo e a vontade do Legislativo (auctoritas
et potestas), de acordo com o sistema de freios e con-
trapesos, característico da tripartição do Poder.

O Poder Judiciário, é incontroverso, precisa de
reformas. Dentre outros problemas, as deficiências
estruturais, agravadas pela Constituição de 1988, na
área da Justiça, com grave marginalização no seu
acesso, descomunal volume de litígios e inadequa-
ção de procedimentos, resultam na lenta e precária
prestação jurisdicional. Mas não há ainda consenso
quanto a várias das propostas para as resolver ou
atenuar. Com essas considerações reiteramos, em

nome dos tribunais que presidimos, o apelo para que
o Senado Federal promova uma profunda reflexão
acerca desse tema, tão importante e caro à estabili-
dade institucional do Estado Brasileiro, nos moldes
em que concebido pelo Poder Constituinte Originário.

Ficam os registros do inconformismo atual e da
certeza de que os Senadores, guardiões da federa-
ção, harmonizarão o instituto do Conselho Nacional
de Justiça com os postulados fundamentais da Repú-
blica.

Brasília, 23 de março de 2004. – Maurício Cor-
rêa , Presidente do Supremo Tribunal Federal – Nil-
son Naves, Presidente do Superior Tribunal de Justi-
ça – José Júlio Pedrosa, Presidente do Superior Tri-
bunal Militar – Francisco Fausto, Presidente do Tri-
bunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 331/2004, de 17 do corrente, comunicando a
aprovação das Emendas do Senado Federal de nºs 2,
3, 6 e 7 e a rejeição das Emendas nºs 1, 4 e 5, ofereci-
das ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2004,
proveniente da Medida Provisória nº 145, de 2003,
que autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Ener-
gética – EPE e dá outras providências.

(Projeto enviado a sanção em
17-3-2004)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios do Sr. Primeiro-Secretá-
rio da Câmara dos Deputados que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

São lidos os seguintes

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 348/2004, de 23 do corrente, submetendo à
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº
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161, de 2004, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão nº 19, de 2004, que acresce o art. 1º A e 1º B à
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, com o ob-
jetivo de regulamentar a partilha com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios da arrecadação da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus deriva-
dos, e álcool etílico combustível – Cide, e dá outras
providências;

Nº 347/2004, de 23 do corrente, submetendo à
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº
162, de 2004, que abre crédito extraordinário, em fa-
vor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor de três bilhões e quatrocentos
milhões de reais, para os fins que especifica;

Nº 349/2004, de 23 do corrente, submetendo à
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº
163, de 2004, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão nº 20, de 2004, que altera a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências; e

Nº 350/2004, de 23 do corrente, submetendo à
apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº
164, de 2004, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão nº 21, de 2004, que dispõe sobre a Contribui-
ção para os Programas de Integração Social e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público e Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social inci-
dentes sobre a importação de bens e serviços, e dá
outras providências.

São as seguintes as matérias recebi-
das

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004)

Acresce os arts. 1ºA e 1ºB à Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, com
o objetivo de regulamentar a partilha
com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios da arrecadação da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Econômi-
co incidente sobre a importação e a co-

mercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álco-
ol etílico combustível – Cide, e dá outras
providências.

Este avulso contém os seguintes documentos:

– Projeto de Lei de Conversão
– Medida Provisória original
– Mensagem do Presidente da República nº
30/2004
– Exposição de Motivos nº 6/2004, dos Ministros da
Fazenda e do Trabalho e Emprego
– Ofício nº 348/2004 a Câmara dos Deputados en-
caminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida Provisória
– Nota Técnica nº 6/2004, da Consultoria de Orça-
mento e Fiscalização Financeira da Câmara dos De-
putados
– Pareceres sobre a Medida Provisória, em substitu-
ição à Comissão Mista, proferido no Plenário da Câ-
mara dos Deputados – Relator: Deputado Valder
Loubet (PT/MS)
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados
– Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal prorrogando o prazo de vigência da Medida Pro-
visória
– Legislação Citada

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004)

Acresce os arts. 1º A e 1º B à Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, com
o objetivo de regulamentar a partilha
com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios da arrecadação da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Econômi-
co incidente sobre a importação e a co-
mercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álco-
ol etílico combustível – Cide, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de

2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
1ºA e 1ºB:

“Art. 1ºA A União entregará aos Esta-
dos e ao Distrito Federal, para ser aplicado,
obrigatoriamente, no financiamento de pro-
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gramas de infra-estrutura de transportes, o
percentual a que se refere o art. 159, III, da
Constituição Federal, calculado sobre a ar-
recadação da contribuição prevista no art.
1º desta Lei, inclusive os respectivos adicio-
nais, juros e multas moratórias cobrados,
administrativa ou judicialmente, deduzidos
os valores previstos no art. 8º desta lei e a
parcela desvinculada nos termos do art. 76
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitárias.

§ 1º Os recursos serão distribuídos
pela União aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, trimestralmente, até o 8º (oitavo) dia útil
do mês subseqüente ao do encerramento
de cada trimestre, mediante crédito em con-
ta vinculada aberta para essa finalidadeno
Banco do Brasil S.A. ou em outra instituição
financeira que venha a ser indicada pelo Po-
der Executivo federal.

§ 2º A distribuição a que se refere o §
1º deste artigo observará os seguintes crité-
rios:

I – 40% (quarenta por cento) proporci-
onal-mente à extensão da malha viária fede-
ral e estadual pavimentada existente em
cada Estado e no Distrito Federal, conforme
estatísticas elaboradas pelo Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT;

II – 30% (trinta por cento) proporcio-
nal-mente ao consumo, em cada Estado e
no Distrito Federal, dos combustíveis a que
a Cide se aplica, conforme estatísticas ela-
boradas pela Agência Nacional do Petróleo
– ANP;

III – 20% (vinte por cento) proporcio-
nal-mente à população, conforme apurada
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE;

IV – 10% (dez por cento) distribuídos
em parcelas iguais entre os Estados e o
Distrito Federal.

§ 3º Para o exercício de 2004, os per-
centuais de entrega aos Estados e ao Distri-
to Federal serão os constantes do Anexo
desta lei.

§ 4º A partir do exercício de 2005, os
percentuais individuais de participação dos
Estados e do Distrito Federal serão calcula-
dos pelo Tribunal de Contas da União na

forma do § 2º deste artigo,com base nas es-
tatísticas referentes ao ano imediatamente
anterior, observado o seguinte cronograma:

I – até o último dia útil de janeiro, os
órgãos indicados nos incisos I a III do § 2º
deste artigo enviarão as informações neces-
sárias ao Tribunal de Contas da União;

II – até 15 de fevereiro, o Tribunal de
Contas da União publicará os percentuais
individuais de que trata o caput deste pará-
grafo;

III – até o último dia útil de março, o
Tribunal de Contas da União republicará os
percentuais com as eventuais alterações
decorrentes da aceitação do recurso a que
se refere o § 50 deste artigo.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal
poderão apresentar recurso para retificação
dos percentuais publicados, observados a
regulamentação e os prazos estabelecidos
pelo Tribunal de Contas da União.

§ 6º Os repasses aos Estados e ao
Distrito Federal serão realizados com base
nos percentuais republicados pelo Tribunal
de Contas da União, efetuando-se eventuais
ajustes quando do julgamento definitivo dos
recursos a que se refere o § 5º deste artigo .

§ 7º Os Estados e o Distrito Federal
deverão encaminhar ao Ministério dos
Transportes, até o último dia útil de outubro,
proposta de programa de trabalho para utili-
zação dos recursos mencionados no caput
deste artigo, a serem recebidos no exercício
subseqüente, contendo a descrição dos pro-
jetos de Infra-estrutura de transportes, os
respectivos custos unitários e totais e os
cronogramas financeiros correlatos.

§ 8º Caberá ao Ministério dos Transportes:
I – publicar no Diário Oficial da União,

até o último dia útil do ano, os programas de
trabalho referidos no § 7º deste artigo, inclu-
sive os custos unitários e totais e os crono-
granias financeiros correlatos;

II – receber as eventuais alterações
dos programas de trabalho enviados pelos
Estados ou pelo Distrito Federal e publi-
cá-las no Diário Oficial da União, em até 15
(quinze) dias após o recebimento.

§ 9º É vedada a alteração que impli-
que convalidação de ato já praticado em de-
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sacordo com o programa de trabalho vigen-
te.

§ 10. Os saques das contas vinculadas
referidas no § 1º deste artigo ficam condicio-
nados à inclusão das receitas e à previsão
das despesas na lei orçamentária estadual
ou do Distrito Federal e limitados ao paga-
mento das despesas constantes dos progra-
mas de trabalho referidos no § 7º deste arti-
go.

§ 11. Sem prejuízo do controle exerci-
do pelos órgãos competentes, os Estados e
o Distrito Federal deverão encaminhar ao
Ministério dos Transportes, até o último dia
útil de fevereiro, relatório contendo demons-
trativos da execução orçamentária e finan-
ceira dos respectivos programas de trabalho
e o saldo das contas vinculadas menciona-
das no § 1º ndeste artigo em 31 de dezem-
bro do ano imediatamente anterior.

§ 12. No exercício de 2004, os Esta-
dos e o Distrito Federal devem enviar suas
propostas de programa de trabalho para o
exercício até o último dia útil de fevereiro,
cabendo ao Ministério dos Transportes pu-
blicá-las até o último dia útil de março.

§ 13. No caso de descumprimento do
programa de trabalho a que se refere o § 70
deste artigo, oPoder Executivo federal pode-
rá determinar à instituição financeira referida
no § 1º deste artigo a suspensão do saque
dos valores da conta vinculada da respecti-
va unidade da federação até a regularização
da pendência.

§ 14. Os registros contábeis e os de-
montrativos gerenciais, mensais e atualiza-
dos, relativos aos recursos recebidos nos
termos deste artigo ficarão à disposição dos
órgãos federais e estaduais de controle in-
terno e externo.

§ 15. Na definição dos programas de
trabalho a serem realizados com os recur-
sos recebidos nos termos deste artigo, a
União, por intermédio dos Ministérios dos
Transportes, das Cidades, e do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, os Estados e o
Distrito Federal atuarão de forma conjunta,
visando a garantir a eficiente integração dos
respectivos sistemas de transportes, a com-
patibilização das ações dos respectivos pla-
nos plurianuais e o alcance dos objetivos

previstos no art. 6º da Lei nº 10.636, de 30
de dezembro de 2002.”

“Art. 1ºB. Do montante dos recursos
que cabe a cada Estado, com base no caput
do art. 1ºA desta lei, 25% (vinte e cinco por
cento) serão destinados aos seus Municípi-
os para serem aplicados no financiamento
de programas de infra-estrutura de transpor-
tes.

§ 1º Enquanto não for sancionada a lei
federal a que se refere o art. 159, § 4º, da
Constituição Federal, a distribuição entre os
Municípios observará os seguintes critérios:

I – 50% (cinqüenta por cento) propor-
cio nalmente aos mesmos critérios previstos
na regulamentação da distribuição dos re-
cursos do Fundo de que tratam os arts. 159,
I, b, e 161, II, da Constituição Federal; e

II – 50% (cinqüenta por cento) propor-
cio nalmente à população, conforme apura-
da pela Fundação Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística  – IBGE.

§ 2º Os percentuais individuais de par-
ticipação dos Municípios serão calculados
pelo Tribunal de Contas da União na forma
do § 1º deste artigo, observado, no que cou-
ber, o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 1ºA
desta lei.

§ 3º Os recursos calculados na forma
do § 1º deste artigo serão creditados aos
Municípios, trimestralmente, 5 (cinco) dias
úteis após a distribuição a que se refere o §
1º do art. 1ºA desta lei, em conta vinculada
aberta para essa finalidade no Banco do
Brasil S.A. ou em outra instituição financeira
que venha a ser indicada pelo Poder Execu-
tivo estadual.

§ 4º Os saques das contas vinculadas
referidas no § 3º deste artigo ficam condicio-
nados à inclusão das receitas e à previsão
das despesas na lei orçamentária municipal.

§ 5º Aplicam-se aos Municipios as de-
terminações contidas nos §§ 14 e 15 do art.
1ºA desta lei.”

Art. 2º Os efeitos do § 1º do art. 1ºA a que se
refere o art. 1º desta lei abrangem o pleno exercício
fiscal de 2004.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Medida Provisória nº 161, de 2004

Acresce o art. 1º-A â Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, que institui
Contribuição de intervenção no Domínio
Econômico incidente sobre a importação
e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados,
e álcool etílico combustível (Cide), e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º A Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de
2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 1º-A. A União entregará aos Esta-
dos e ao Distrito Federal, para serem aplica-
dos, obrigatoriamente, no financiamento de
programas de infra-estrutura de transportes,
vinte e cinco por cento do total dos recursos
arrecadados a título da contribuição de que
trata o art. 1º, inclusive os respectivos adici-
onais, juros e multas moratórias cobrados
administrativa ou judicialmente, deduzidos
os valores previstos no art. 8º desta Lei e a
parcela desvinculada nos termos do art. 76
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

§ 1º Do montante dos recursos que
cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento
serão destinados aos seus Municípios, nas
formas e condições estabelecidas em lei fe-
deral.

§ 2º Os recursos serão distribuídos
pela União aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, trimestralmente, até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao do encerramento de
cada trimestre, mediante crédito em conta
vinculada aberta para essa finalidade no
Banco do Brasil S.A. ou outra instituição fi-
nanceira que venha a ser indicada pelo Po-
der Executivo federal, observando-se os se-
guintes critérios:

I – quarenta por cento proporcional-
mente à extensão da malha viária federal e
estadual pavimentada existente em cada
Estado e no Distrito Federal, conforme esta-
tísticas elaboradas pelo Departamento Naci-
onal de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT;

II – trinta por cento proporcionalmente
ao consumo, em cada Estado e no Distrito
Federal, dos combustíveis a que a Cide se
aplica, conforme estatísticas elaboradas
pela Agência Nacional de Petróleo – ANP;

III – vinte por cento proporcionalmente
à população, conforme apurado pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE;

IV – dez por cento distribuídos em par-
celas iguais entre os Estados e o Distrito
Federal.

§ 3º Para o exercício de 2004, os per-
centuais de entrega aos Estados e ao Distri-
to Federal serão os constantes do Anexo a
esta Lei.

§ 4º A partir do exercício de 2005, os
percentuais individuais de participação dos
Estados e do Distrito Federal serão calcula-
dos pelo Tribunal de Contas da União na
forma do § 2º. com base nas estatísticas re-
ferentes ao ano imediatamente anterior, for-
necidas até o último dia de janeiro pelos ór-
gãos indicados nos incisos I a III do referido
parágrafo.

§ 5º Os percentuais de que trata o § 4º
serão publicados pelo Tribunal de Contas
da União no Diário Oficial da União, obser-
vado o seguinte cronograma:

I – até o dia 15 de fevereiro de cada
ano, serão publicados os percentuais calcu-
lados na forma do § 4º;

II – os Estados e o Distrito Federal po-
derão apresentar recurso para retificação
dos dados publicados, observados a regula-
mentação e os prazos estabelecidos pelo
Tribunal de Contas da União;

III – os percentuais definitivos, já con-
siderado o julgamento dos recursos referi-
dos no inciso II, serão publicados até o últi-
mo dia útil do mês de março de cada ano.

§ 6º Os Estados e o Distrito Federal
deverão encaminhar ao Ministério dos
Transportes, até o último dia útil de outubro
de cada ano, proposta de programa de tra-
balho para utilização dos recursos mencio-
nados no caput deste artigo, a serem rece-
bidos no exercício subseqüente, contendo:

I – o detalhamento dos projetos de in-
fra-estrutura de transportes e respectivos
custos; e
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II – os cronogramas financeiros corre-
latos.

§ 7º Caberá ao Ministério dos Trans-
portes:

I – aprovar os programas de trabalho
referidos no § 6º e publicar os respectivos
atos no Diário Oficial da União até o último
dia de dezembro de cada ano;

II – disciplinar a proposição de altera-
ções dos programas de trabalho aprovados
na forma do inciso I por parte dos Estados e
do Distrito Federal;

III – manifestar-se, de forma conclusi-
va, sobre as propostas de alteração referi-
das no inciso II, no prazo máximo de ses-
senta dias após o recebimento.

§ 8º É vedada a aprovação de altera-
ção que implique convalidação de ato já
praticado em desacordo com o programa de
trabalho vigente.

§ 9º Os saques de recursos nas con-
tas vinculadas referidas no § 2º deste artigo
ficam condicionados à inclusão das receitas
e à previsão das despesas na lei orçamen-
tária estadual ou do Distrito Federal, e limi-
tados ao pagamento das despesas constan-
tes dos programas de trabalho aprovados
pelo Ministério dos Transportes.

§ 10. Sem prejuízo do controle exerci-
do pelos órgãos competentes, os Estados e
o Distrito Federal deverão encaminhar ao
Ministério dos Transportes, até o último dia
útil de fevereiro de cada ano, relatório con-
tendo demonstrativos da execução orça-
mentária e financeira dos respectivos pro-
gramas de trabalho, e o saldo das contas
vinculadas mencionadas no § 2º em 31 de
dezembro do ano imediatamente anterior.

§ 11. No exercício de 2004, os Estados
e o Distrito Federal devem entregar suas
propostas de programa de trabalho para o
exercício até o último dia útil de fevereiro,
cabendo ao Ministério dos Transportes di-
vulgar os programas de trabalhos aprova-
dos até o último dia útil de março.

§ 12. No caso de descumprimento do
programa de trabalho aprovado na forma do
§ 7º, Ministério dos Transportes poderá de-
terminar à instituição financeira referida no §
2º a suspensão do saque dos valores da

conta vinculada da respectiva unidade da
federação, até a regularização pendência.

§ 13. Os registros contábeis e os de-
monstrativos gerenciais, mensais e atualiza-
dos relativos aos recursos repassados ou
recebidos nos termos deste artigo ficarão,
permanentemete, à disposição dos órgãos
federais, estaduais e municipais de controle
interno

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

Brasília, 21 de janeiro de 2004; 183º da 116º da
República. – Luiz Inácio Lula da Silva.

(ANEXO DE QUE TRATA O § 3º DO ART. 1º-A DA
LEI Nº 10.336,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001)

MENSAGEM Nº 30, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 161, de 21 de janeiro de
2004, que “acresce o art. 1º-A à Lei nº 10.336, de 19
de dezembro de 2001, que institui Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
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importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etíli-
co combustível (CIDE), e dá outras providências”.

Brasília, 21 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

E.M. Interministerial nº 6 MF/MT

Brasília, 21 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Temos a honra de submeter à consideração

de Vossa Excelência a proposta de edição da Medida
Provisória em anexo, que “acresce o art. 1º-A à Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, que institui Con-
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico inci-
dente sobre a importação e a comercialização de pe-
tróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras provi-
dências”.

2. Trata-se de ato destinado a dar cumprimento
ao acordo celebrado com os governadores dos Esta-
dos e do Distrito Federal, no sentido de destinar a es-
ses entes federados, para aplicação em programas
de infra-estrutura de transportes, o percentual de vin-
te e cinco por cento da arrecadação da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico � CIDE, insti-
tuída pela Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
conforme determinam o inciso III e o § 4º do art. 159
da Constituição, incluídos pela Emenda Constitucio-
nal nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

3. Pela proposta ora apresentada, vinte e cinco
por cento dos recursos contabilizados a título de
Cide, após a desvinculação prevista no art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, serão
repassados trimestralmente aos Estados e ao Distrito
Federal, segundo critérios que contemplem a exten-
são das respectivas malhas rodoviárias federal e es-
taduais pavimentadas, o consumo dos combustíveis
sujeitos à incidência da contribuição, a população, e,
ainda, uma parcela dividida em partes iguais entre es-
ses entes federativos. Os coeficientes de participação
de cada unidade da Federação serão fixados na pró-
pria Medida Provisória para o exercício de 2004, e
calculados pelo Tribunal de Contas da União nos
anos seguintes.

4. Dos recursos que couberem a cada Estado,
vinte e cinco por cento deverão ser repassados aos
seus municípios, nas formas e condições estabeleci-
das em lei federal.

5. Os recursos serão depositados em contas
vinculadas, abertas para tal finalidade junto ao Banco
do Brasil ou outra instituição financeira que venha a

ser designada pelo Poder Executivo Federal, e terão
sua movimentação condicionada à inclusão nos res-
pectivos orçamentos das receitas e à previsão das
despesas na lei orçamentária estadual ou do Distrito
Federal, bem assim à realização das despesas cons-
tantes de plano de trabalho aprovado pelo Ministério
dos Transportes.

6. São previstas, igualmente, salvaguardas que
asseguram a transparência e a legalidade da aplica-
ção dos recursos repassados, bem assim mecanis-
mos de retenção nas contas vinculadas em caso de
descumprimento dos programas de trabalho aprova-
dos.

7. Ressalve-se que a Lei Orçamentária Anual de
2004 (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004) con-
templa dotação de R$1.867,1 milhões destinada à
transferência da parcela da arrecadação da Cide para
os Estados e o Distrito Federal, não sendo necessária
abertura de crédito adicional.

8. A relevância e a urgência exigidas pelo art. 62
da Constituição para edição de Medida Provisória jus-
tificam-se pela necessidade de vigência imediata do
dispositivo, com vistas a viabilizar fontes de receitas
para os Estados e Municípios no âmbito da nova es-
trutura tributária federativa estabelecida pela Emenda
Constitucional nº 42, de 2003 (Reforma Tributária),
bem assim para efetivação de compromisso assumi-
do entre os governos federal e estaduais.

9. São essas, Senhor Presidente, as razões pe-
las quais submetemos à consideração de Vossa
Excelência a presente proposta de edição de Medida
Provisória, na forma anexa.

Respeitosamente, – Antonio Palocci Filho –
Anderson Adauto.

PS-GSE nº 348

Brasília, 23 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à consideração do Senado Federal, o in-
cluso Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2004
(Medida Provisória nº 161/04, do Poder Executivo),
aprovado na Sessão Plenária do dia 17-3-04, que
“acresce os arts. 1ºA e 1ºB à Lei nº 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, com o objetivo de regulamentar a
partilha com os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
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cípios da arrecadação da Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico incidente sobre a impor-
tação e a comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível � CIDE, e dá outras providências”, con-

forme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.

Atenciosamente, � Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº 6/2004

Subsídios acerca da adequação or-
çamentária e financeira da Medida Provi-
sória nº 161, de 21 de janeiro de 2004.

I – Introdução

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por intermédio da Men-
sagem nº 15, de 2004-CN (nº 30/2004, na origem), a
Medida Provisória nº 161, de 21 de janeiro de 2004,
que “Acresce o art. 1º-A à Lei nº 10.336, de 19 de de-
zembro de 2001, que institui Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e seus deri-
vados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível (CIDE), e dá outras providências.”

A presente Nota Técnica atende a determinação
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da casa a que perten-
cer o relator de medida provisória encaminhará aos
relatores e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de
sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da
dequação financeira e orçamentária de medida pro -
visória”.

II – Síntese e Aspectos Relevantes

A Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que
alterou o Capítulo do Sistema Tributário Nacional, in-
troduziu inciso ao art. 159 da Constituição, estabele-
cendo a destinação para os Estados e Distrito Fede-
ral de 25% da arrecadação da CIDE sobre combustí-
veis, a serem aplicados integralmente no financia-
mento de programas de infra-estrutura de transpor-
tes. Adicionalmente, do montante da receita atribuí-
da a cada Estado, 25% deverão ser partilhados com
seus municípios. De acordo com esse dispositivo,
cabe à lei ordinária definir os critérios de realização
dos repasses.

Neste sentido, a Medida Provisória nº 141, de
21 de janeiro de 2004, constitui-se, pura e simples-
mente, no instrumento legal que viabilizará o cumpri-
mento do referido ordenamento constitucional. A op-
ção por editar medida provisória (e não um projeto de
lei) reflete um acordo firmado entre o governo federal
e governos subnacionais, que se delineou ao longo
do processo de discussão da reforma tributária, tendo
em vista a necessidade de agilizar procedimentos a
fim de que os recursos fossem disponibilizados aos

tesouros estaduais e distrital com a celeridade neces-
sária.

Um dos elementos principais da proposição sob
exame é a definição de uma série de salvaguardas
capazes de assegurar ao Poder Executivo Federal o
exercício de um estreito controle sobre a aplicação
dos recursos transferidos, de forma a evitar qualquer
desvio de finalidade ou mesmo a utilização dos recur-
sos em projetos que não sejam considerados prioritá-
rios pelo governo federal.

Para tanto, o texto da Medida Provisória nº
161/04 prevê que até o último dia útil do mês de outu-
bro de cada ano, os Estados e o DF deverão subme-
ter à aprovação do Ministério dos Transportes pro-
posta de programa de trabalho para utilização dos re-
cursos da CIDE a serem recebidos no exercício fiscal
seguinte, onde deverá constar o detalhamento dos
projetos de infra-estrutura de transportes, os custos e
os cronogramas financeiros.

Os recursos da CIDE pertencentes aos Estados
e DF serão depositados em contas vinculadas, aber-
tas com tal finalidade junto ao Banco do Brasil ou ou-
tra instituição indicada pelo Governo Federal e terão
sua movimentação condicionada à inclusão das rece-
itas e à previsão das despesas na lei orçamentária de
cada ente federado, limitando-se os saques aos valo-
res definidos nos programas de trabalho aprovados
pelo Ministério dos Transportes.

Adicionalmente, as unidades federadas deve-
rão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o
último dia útil de fevereiro de cada ano, relatório da
execução orçamentária e financeira dos programas
de trabalho, bem como o saldo das respectivas con-
tas vinculadas existente em 31 de dezembro do ano
anterior.

Evidentemente, estas regras somente passarão
a funcionar plenamente a partir do exercício de 2005.
Portanto, a Medida Provisória nº 161/04 prevê que,
para o ano de 2004, o prazo para a entrega das pro-
postas de programas de trabalho será até o último dia
útil de fevereiro, cabendo ao Ministério dos Transpor-
tes divulgar os programas de trabalho aprovados até
o último dia útil do mês de março.

Ressalte-se que, a partir de 2005, a sistemática
de partilha dos recursos aos Estados e DF obedecerá
critérios e pesos assim definidos: 40% proporcional-
mente à malha viária federal e estadual pavimentada,
30% proporcionalmente ao consumo dos combustí-
veis aos quais a CIDE se aplica, 20% na proporção do
número de habitantes e os restantes 10%, distribuí-
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dos em parcelas iguais entre as unidades da federa-
ção.

Para o exercício de 2004, os percentuais de en-
trega dos recursos estão fixados no Anexo à MP. Ali
se verifica que apenas cinco Estados da federação –
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul
e Bahia, receberão 48% do total dos recursos. Por
fim, vale mencionar que a Medida Provisória nº
161/04 comete uma grave omissão ao não estabele-
cer a metodologia de repasse dos recursos da CIDE
para os municípios. Este aspecto, além de agredir o
disposto no § 4º do art. 159 da Constituição Federal,
onde se lê:

“§ 4º Do montante de recursos de que
trata o inciso III que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso.”

....................................................................................
também prejudica sobejamente os interesses

dos municípios, os quais deixarão de contar com um
tratamento ágil para regulamentação da matéria.

III – Compatibilidade e Adequação
Orçamentária e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio-
nal, das Medidas Provisórias a que se refere o art.
62 da Constituição Federal, e dá outras providênci-
as”, refere-se da seguinte forma ao exame de ade-
quação orçamentária e financeira: O exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e finan-
ceira das Medidas Provisórias abrange a análise da
repercussão sobre a receita ou a despesa pública
da União e da implicação quanto ao atendimento
das normas orçamentárias e financeiras vigentes,
em especial a conformidade com a Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano pluri-
anual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária da União”.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei
Complementar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es-
tabeleceu os seguintes conceitos sobre adequação e
compatibilidade financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta Lei Comple-
mentar, considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária
anual, a despesa objeto de dotação especí-
fica e suficiente, ou que esteja abrangida
por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, reali-
zadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual
e a lei de diretrizes orçamentárias, a despe-
sa que se conforme com as diretrizes, obje-
tivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas
disposições.”

No caso em análise, verifica-se que a Lei
Orçamentária Anual de 2004 (Lei nº 10.837, de 16
de janeiro de 2004) prevê uma dotação de R$
1.867,1 milhões referentes aos recursos da CIDE a
serem partilhados com Estados e DF. Esse montan-
te corresponde a 25% do valor total da receita arre-
cadada deduzida da parcela de 20% da Desvincula-
ção de Receitas da União (DRU), conforme especifi-
cado abaixo:

R$ Milhões

Arrecadação da CIDE – 9.335,4
(-) DRU – 1.867,1
Subtotal – 7.468,3
Transferência aos Estados e DF – 1.867,1

Verifica-se, portanto, que as disposições conti-
das na Medida Provisória nº 161/04 encontram-se
plenamente contempladas na peça orçamentária em
vigor, em cujo processo de discussão e aprovação
no Congresso Nacional incorporou-se um extenso
conjunto de reestimativas de receitas e de despe-
sas, de forma a atender às disposições oriundas
não só da reforma tributária, como também da refor-
ma previdenciária.

Esses são os subsídios.
Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Maria Emília

Miranda Pureza, Consultora de Orçamento e Fiscali-
zação Financeira.

De acordo,
Eugênio Greggianin , Diretor da Consultoria

de Orçamento e Fiscalização Financeira/CD.
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REFORMULAÇÃO DO PARECER
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 161, DE 2004,

SUBSTITUIÇÃO À  COMISSÃO MISTA,
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Deputados, gostaria de fazer uma corre-
ção ao art. 1º do Projeto de Lei de Conversão, confor-
me acordo conduzido por V. Exª e fechado pelo Colé-
gio de Lideres.

Passo a ler o artigo:

Art. 1º A União entregará aos Esta-
dos e ao Distrito Federal, para serem apli-
cados obrigatoriamente no financiamento
de programas de infra-estrutura de trans-
porte, o percentual a que se refere o art.
159, inciso III, da Constituição Federal,
calculado sobre a arrecadação de contri-
buição prevista no § 1º, inclusive os res-
pectivos adicionais, juros e multas morató-
rias, cobrados administrativa ou judicial-
mente, deduzidos os valores previstos no
art. 8º desta lei e a parcela desvinculada
nos termos do art. 76 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Sr. Presidente, o acordo resolve impasse cri-
ado desde a semana passada, envolvendo deman-
das dos Governadores, percentual de 25% e a
não-incidência sobre a receita liquida da divida
dos Estados.

Depois de muito debate e diálogo com o Exe-
cutivo e com os Líderes desta Casa, decidiu-se por
alterar, na PEC Paralela, de 25% para 29% o repas-
se de recursos para Estados e Municípios. O Colé-
gio de Lideres comprometeu-se a promover essa
alteração na Constituição por ocasião da votação
da PEC Paralela.

Sr. Presidente, obtivemos vários avanços em
relação ao texto original da Medida Provisória nº
161, fruto do debate e da discussão com todas as
bancadas desta Casa, com o aval da Casa Civil e
do Ministério da Fazenda, sempre abertos às nego-
ciações.

Essa Medida Provisória tem grande importância
para os Estados e Municípios. Há muito tempo, os
Governadores reivindicam a distribuição de significa-
tivos recursos para a infra-estrutura do País – 1 bilhão
e 800 milhões de reais serão repassados aos Esta-
dos e Municípios.

Avançamos em pontos importantes sobre os
quais gostaria de tecer rápidos comentários.

O primeiro é o da retroatividade do dia 21 para o
dia 1º – os Estados e Municípios ganharão 21 dias de
receita. Isso é muito significativo. Mantivemos o crité-
rio de distribuição, fruto de acordo dos Governadores
com a Casa Civil – o critério de 40% pela extensão da
malha rodoviária; 30% pelo consumo de combustível;
20% pela população e 10% lineares para todos os
Estados. Também acatamos, em nosso relatório, o
pleito dos Governadores de excluir a obrigatoriedade,
constante do texto original da Medida Provisória, de
apresentarem antecipadamente o plano de aplicação
– somente após a sua aprovação pelo Ministério dos
Transportes é que os recursos seriam remetidos aos
Estados.

Agora os Estados simplesmente comunicarão
ao Ministério dos Transportes a publicação, para dar
mais transparência ao plano. A obrigatoriedade,
como já disse, foi retirada do texto.

Também disciplinamos a distribuição que cabe
aos Municípios: 50% pelo índice do FPM e 50% pela
população. São avanços significativos, resultado de
muito debate.

Trata-se de uma vitória de todo o Congresso,
que até hoje está discutindo a questão da CIDE. Ga-
nham o Governo Federal e esta Casa.

Com a aprovação da CIDE, estaremos atenden-
do às reivindicações de Estados e Municípios, que
tanto necessitam desses recursos para dotar o País
da necessária infra-estrutura. ..

Muito obrigado.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2004

(Relatório Reformulado)

Acresce os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, com
o objetivo de regulamentar a partilha
com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios da arrecadação da Contribui-
ção de Intervenção no Domínio Econômi-
co incidente sobre a importação e a co-
mercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álco-
ol etílico combustível (Cide), e dá outras
providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art 1º A Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de

2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 1ºA – A União entregará aos
Estados e ao Distrito Federal, para serem
aplicados, obrigatoriamente, no financia-
mento de programas de infra-estrutura de
transportes, o percentual a que se refere o
art. 159, III, da Constituição Federal, calcu-
lado sobre a arrecadação da contribuição
prevista no art. 1º, inclusive os respectivos
adicionais, juros e multas moratórias cobra-
dos administrativa ou judicialmente, deduzi-
dos os valores previstos no art. 8º desta Lei
e a parcela desvinculada nos termos do art.
76 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

§ 1º Os recursos serão distribuídos
pela União aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, trimestralmente, até o oitavo dia útil do
mês subseqüente ao do encerramento de
cada trimestre, mediante crédito em conta
vinculada aberta para essa finalidade no
Banco do Brasil S.A. ou outra instituição fi-
nanceira que venha a ser indicada pelo Po-
der Executivo federal.

§ 2º A distribuição a que se refere o §
1º observará os seguintes critérios:

I – quarenta por cento proporcional-
mente à extensão da malha viária federal e
estadual pavimentada existente em cada
Estado e no Distrito Federal, conforme esta-
tísticas elaboradas pelo Departamento Naci-
onal de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT;

II – trinta por cento proporcionalmente
ao consumo, em cada Estado e no Distrito
Federal, dos combustíveis a que a Cide se
aplica, conforme estatísticas elaboradas
pela Agência Nacional de Petróleo-ANP;

III – vinte por cento proporcionalmente
à população, conforme apurada pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística– IBGE;

IV – dez por cento distribuídos em par-
celas iguais entre os Estados e o Distrito
Federal.

§ 3º Para o exercício de 2004, os per-
centuais de entrega aos Estados e ao Distri-
to Federal serão os constantes do Anexo a
esta lei.

§ 4º A partir do exercício de 2005, os
percentuais individuais de participação dos
Estados e do Distrito Federal serão calcula-
dos pelo Tribunal de Contas da União na
forma do § 2º, com base nas estatísticas re-
ferentes ao ano imediatamente anterior, ob-
servado o seguinte cronograma:

I – até o último dia útil de janeiro, os
órgãos indicados nos incisos I a III do § 2º
enviarão as informações necessárias ao Tri-
bunal de Contas da União;

II – até 15 de fevereiro, o Tribunal de
Contas da União publicará os percentuais
individuais de que trata o caput deste pará-
grafo;

III – até o último dia útil de março, o
Tribunal de Contas da União republicará os
percentuais, com as eventuais alterações
decorrentes da aceitação do recurso a que
se refere o § 5º.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal
poderão apresentar recurso para retificação
dos percentuais publicados, observados a
regulamentação e os prazos estabelecidos
pelo Tribunal de Contas da União.

§ 6º Os repasses aos Estados e ao
Distrito Federal serão realizados com base
nos percentuais republicados pelo Tribunal
de Contas da União, efetuando-se eventuais
ajustes quando do julgamento definitivo dos
recursos a que se refere o § 5º

§ 7º Os Estados e o Distrito Federal
deverão encaminhar ao Ministério dos
Transportes, até o último dia útil de outubro,
proposta de programa de trabalho para utili-
zação dos recursos mencionados no caput
deste artigo, a serem recebidos no exercício
subseqüente, contendo a descrição dos pro-
jetos de infra-estrutura de transportes, os
respectivos custos unitários e totais e os
cronogramas financeiros correlatos.

§ 8º Caberá ao Ministério dos Trans-
portes:

I – publicar no Diário Oficial da União,
até o último dia útil do ano, os programas de
trabalho referidos no § 7º, inclusive os cus-
tos unitários e totais e os cronogramas fi-
nanceiros correlatos;

II – receber as eventuais alterações
dos programas de trabalho enviados pelos
Estados ou pelo Distrito Federal e publi-
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cá-las no Diário Oficial da União, em até
quinze dias após o recebimento.

§ 9º É vedada a alteração que implique
convalidação de ato já praticado em desacor-
do com o programa de trabalho vigente.

§ 10. Os saques das contas vinculadas
referidas no § 1º ficam condicionados à in-
clusão das receitas e à previsão das despe-
sas na lei orçamentária estadual ou do Dis-
trito Federal, e limitados ao pagamento das
despesas constantes dos programas de tra-
balho referidos no § 7º.

§ 11. Sem prejuízo do controle exerci-
do pelos órgãos competentes, os Estados e
o Distrito Federal deverão encaminhar ao
Ministério dos Transportes, até o último dia
útil de fevereiro, relatório contendo demons-
trativos da execução orçamentária e finan-
ceira dos respectivos programas de traba-
lho, e o saldo das contas vinculadas menci-
onadas no § 1º em 31 de dezembro do ano
imediatamente anterior.

§ 12. No exercício de 2004, os Esta-
dos e o Distrito Federal devem enviar suas
propostas de programa de trabalho para o
exercício até o último dia útil de fevereiro,
cabendo ao Ministério dos Transportes pu-
blicá-los até o último dia útil de março.

§ 13. No caso de descumprimento
do programa de trabalho a que se refere o
§ 7º, o Poder Executivo Federal poderá
determinar à instituição financeira referi-
da no § 1º a suspensão do saque dos va-
lores da conta vinculada da respectiva
unidade da federação, até a regulariza-
ção da pendência.

§ 14. Os registros contábeis e os de-
monstrativos gerenciais, mensais e atualiza-
dos, relativos aos recursos recebidos nos
termos deste artigo ficarão à disposição dos
órgãos federais e estaduais de controle in-
terno e externo.

§ 15. Na definição dos programas de
trabalho a serem realizados com os recur-
sos recebidos nos termos deste artigo, a
União, por intermédio dos Ministérios dos
Transportes, das Cidades e do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, os Estados e o
Distrito Federal atuarão de forma conjunta,
visando garantir a eficiente integração dos
respectivos sistemas de transportes, a com-

patibilização das ações dos respectivos pla-
nos plurianuais e o alcance dos objetivos
previstos no art. 6º da Lei nº 10.636, de 30
de dezembro de 2002.” (NR)

“Art. 1ºB – Do montante dos recursos
que cabe a cada Estado, com base no ca-
put do art. 1ºA desta lei, vinte e cinco por
cento serão destinados aos seus Municípi-
os para serem aplicados no financiamento
de programas de infra-estrutura de trans-
portes.

§ 1º Enquanto não for sancionada a
lei federal a que se refere o art. 159, § 4º,
da Constituição Federal, a distribuição en-
tre os Municípios observará, os seguintes
critérios:

I – cinqüenta por cento proporcional-
mente aos mesmos critérios previstos na re-
gulamentação da distribuição dos recursos
do Fundo de que tratam os arts. 159, I, b e
161, II, da Constituição Federal; e

II – cinqüenta por cento proporcional-
mente à população, conforme apurada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística– IBGE;

§ 2º Os percentuais individuais de par-
ticipação dos Municípios serão calculados
pelo Tribunal de Contas da União na forma
do § 1º, observados, no que couber, o dis-
posto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 1º-A

§ 3º Os recursos calculados na forma
do § 1º serão creditados aos Municípios,
trimestralmente, cinco dias úteis após a
distribuição a que se refere o § 1º do art.
1º-A desta Lei, em conta vinculada aberta
para essa finalidade no Banco do Brasil
S.A. ou outra instituição financeira que ve-
nha a ser indicada pelo Poder Executivo
estadual.

§ 4º Os saques das contas vinculadas
referidas no § 3º ficam condicionados à in-
clusão das receitas e à previsão das despe-
sas na lei orçamentária municipal.

§ 5º Aplicam-se aos Municípios as de-
terminações contidas nos §§ 14 e 15 do art.
1º-A desta lei.” (NR)

Art. 2º Os efeitos do § 1º do art. 1º-A a que se
refere o art. 1º desta lei abrangem o pleno exercício
fiscal de 2004.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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(ANEXO DE QUE TRATA O § 3º DO ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001)
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 161, de 21
de janeiro de 2004, que “Acresce o art. 1º-A à Lei
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que institui
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co incidente sobre a importação e a comercializa-
ção de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide),
e dá outras providências“, terá sua vigência prorro-
gada pelo período de sessenta dias, a partir de 23
de março de 2004, tendo em vista que sua votação
não foi encerrada nas duas Casas do Congresso
Nacional.

Congresso Nacional, 18 de março de 2004. –
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Art. 159. A União entregará:

I – do produto da arrecadação dos impostos so-
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

....................................................................................

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

....................................................................................

III – do produto da arrecadação da contribuição
de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados e o
Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observa-
da a destinação a que refere o inciso II, c, do referido

parágrafo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19-12-2003)

....................................................................................

§ 4º Do montante de recursos de que trata o
inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por
cento serão destinados aos seus Municípios, na
forma da lei a que se refere o mencionado inciso.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19-12-2003)

....................................................................................

Art. 161. Cabe à lei complementar:

....................................................................................

II – estabelecer normas sobre a entrega dos re-
cursos de que trata o art. 159, especialmente sobre
os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inci-
so I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômi-
co entre Estados e entre Municípios;

....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des-
pesa, no período de 2003 a 2007, vinte por cento da
arrecadação da União de impostos, contribuições so-
ciais e de intervenção no domínio econômico, já insti-
tuídos ou que vierem a ser criados no referido perío-
do, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19-12-2003)

....................................................................................

LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Institui Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico incidente
sobre a importação e a comercialização
de petróleo e seus derivados, gás natu-
ral e seus derivados, e álcool etílico
combustível (Cide), e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
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Art. 1º Fica instituída a Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico incidente sobre a impor-
tação e a comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível (Cide), a que se refere os arts. 149 e 177
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de
2001.

§ 1º O produto da arrecadação da Cide será
destinada, na forma da lei orçamentária, ao:

I – pagamento de subsídios a preços ou trans-
porte de álcool combustível, de gás natural e seus de-
rivados e de derivados de petróleo;

II – financiamento de projetos ambientais relaci-
onados com a indústria do petróleo e do gás; e

III – financiamento de programas de infra-es-
trutura de transportes.

§ 2º Durante o ano de 2002, será avaliada a efe-
tiva utilização dos recursos obtidos da Cide, e, a partir
de 2003, os critérios e diretrizes serão previstos em
lei específica.

Art. 1º-A.(Vide Medida Provisória nº 161, de
21-1-2004)

....................................................................................

Art. 6º Na hipótese de importação, o pagamento
da Cide deve ser efetuado na data do registro da De-
claração de Importação.

Parágrafo único. No caso de comercialização,
no mercado interno, a Cide devida será apurada men-
salmente e será paga até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência do
fato gerador.

....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2004

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00, para os fins que es-
pecifica.

Este avulso contém os seguintes documentos:

– Autógrafo da Medida Provisória
– Medida Provisória original

– Mensagem do Presidente da República nº
34/2004 Exposição de Motivos nº 6/2004, do Minis-
tro de Estado do Planejamento,Orçamento e Gestão
– Ofício nº 347/2004 da Câmara dos Deputados en-
caminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida Provisória
– Nota Técnica s/nº/2004, da Consultoria de Orça-
mento, Fiscalização e Controle do Senado Federal
Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição
à Comissão Mista de Planos,Orçamentos Públicos e
Fiscalização, proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados – Relator: Deputado Pedro Novais
(PMDB-MA)
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional prorrogando o prazo de vigên-
cia da Medida Provisória

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2004

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor de Transferências a Estados, Distri-
to Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00 (três bilhões e qua-
trocentos milhões de reais) para os fins
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em
favor de Transferências a Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, no valor de R$3.400.000.000,00
(três bilhões e quatrocentos milhões de reais) para
atender à programação constante do Anexo I des-
ta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º desta Lei decorrerão de anulação
parcial de datações orçamentárias, no valor de
R$3.400.000.000,00 (três bilhões e quatrocentos mi-
lhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta
Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 162, DE 2004

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00, para os fins que es-
pecifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, §
3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisó-
ria, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor de R$3.400,000.000,00 (três bi-
lhões e quatrocentos milhões de reais) para atender á
programação constante do Anexo I desta Medida
Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dis-
posto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dota-
ções orçamentárias, no valor de R$3.400.000.000,00
(três bilhões e quatrocentos milhões de reais), conforme
indicado no Anexo II desta Medida Provisória.

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

Brasília, 27 de janeiro de 2004; 183º da Inde-
pendência e 116º da República. – Luís Inácio Lula
da Silva.

MENSAGEM Nº 34, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-
as o texto da Medida Provisória nº 162, de 22 de jane-
iro de 2004, que “Abre crédito extraordinário, em favor
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, no valor de R$3.400.000.000,00, para os fins
que especifica”.

Brasília, 22 de janeiro de 2004. – Luís Inácio
Lula da Silva.

EM nº 6/2004 – MP

Brasília, 21 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar

proposta de Medida Provisória que abre crédito extra-
ordinário no valor de R$3.400.000.000.00 (três bilhões
e quatrocentos milhões de reais), em favor de Transfe-
rências a Estados, Distrito Federal e Municípios.

2. O crédito destina-se a possibilitar a transfe-
rência de recursos a Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, de acordo com o disposto no art. 31 da Lei

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
conforme a redação dada pela Lei Complementar nº
115, de 26 de dezembro de 2002.

3. Tendo em vista que a Emenda Constitucional
nº 42, de 19 de dezembro de 2003, em seu art. 3º,
acrescentou o art. 91 no Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias – ADCT, determinando a edi-
ção de lei complementar para estabelecer montante,
critérios, prazos e condições para a entrega de recur-
sos da União aos Estados e seus respectivos Municí-
pios e ao Distrito Federal, a qual poderá considerar as
exportações de produtos primários e semielabora-
dos, a relação entre as exportações e as importa-
ções, os créditos decorrentes de aquisições destina-
das ao ativo permanente e a efetiva manutenção e
aproveitamento do crédito do imposto a que se refere
o art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, e como essa lei
ainda não foi editada, o § 3º deste art. 91 dispõe que
permanecerá vigente o sistema de entrega de recur-
sos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar
nº 87, de 1996, com a redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 115, de 26 de dezembro de 2002.

4. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei Orça-
mentária de 2004 não previu dotação para a transfe-
rência de recursos em atendimento à Lei Comple-
mentar nº 87, de 1996, de acordo com a redação
dada pela Lei Complementar nº 115, de 2002. No en-
tanto, alocou recursos para um fundo que denominou
Fundo de Compensação de Exportações”. Todavia
esse fundo não existe até o momento, o que inviabili-
za sua execução orçamentária.

5. Assim, como o Governo Federal precisa, com
urgência, viabilizar a continuidade da transferência de
recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
visando à compensação da perda na arrecadação do
ICMS sobre as exportações, pois uma eventual sus-
pensão ou mesmo atraso na entrega desses recursos
ensejaria enormes dificuldades aos entes sub-nacio-
nais, haja vista que já tinham previsto em suas atuais
programações orçamentário-financeiras o repasse
desses recursos, inclusive para o pagamento de seus
servidores, faz-se necessário a abertura de credito
extraordinário.

6. Finalmente, esclareça-se que parte do recur-
so a ser entregue será destinado ao Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – FUNDEF, em atendimento ao dispos-
to no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.424, de 24 de dezem-
bro de 1996. De forma similar, qualquer descontinui-
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dade nesse repasse poderá ensejar graves conse-
qüências sociais, notadamente cru pequenas comu-
nidades do interior do País.

7. A abertura do presente crédito, solicitado pelo
Ministério da Fazenda, está amparada nas disposições
do art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constitui-
ção, e será viabilizada por meio de anulação parcial de
dotações da ação Transferência a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios para Compensação das Exporta-
ções – Fundo de Compensação de Exportações.

8. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração
de Vossa Excelência a anexa proposta de Medida
Provisória, que visa a efetivar a abertura do referido
crédito extraordinário.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

PS-GSE nº 347

Brasília, 23 de março de 2004

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetida à consideração do Senado Federal, a in-
clusa Medida Provisória nº 162, de 2004, do Poder
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia
17-3-04, que “Abre crédito extraordinário, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípi-
os, no valor de R$3.400.000.000,00 (três bilhões e
quatrocentos milhões de reais) para os fins que espe-
cifica.”, conforme o disposto no art. 62 da Constitui-
ção Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
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ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162/2004

Brasília, 27 de janeiro de 2004

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida
Provisória 162, de 22 de janeiro de 2004, que “Abre
crédito extraordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00, para os fins que especifica”,
quanto à adequação financeira e orçamentária.
Interessado: Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização – CMO.

1. Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional, que estabelece, ipsís verbis: “O
órgão de consultoria e assessoramento orçamentário
da Casa a que pertencer o Relator de Medida Provi-
sória encaminhará aos Relatores e à Comissão, no
prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técni-
ca com subsídios acerca da adequação financeira e
orçamentária de Medida Provisória”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República submete co Congresso Na-
cional, por meio da Mensagem nº 34/2004, a Medida
Provisória nº162, de 22 de janeiro de 2004, que “Abre
crédito extraordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00, para os fins que específica”

O exame da compatibilidade e adequação orça-
mentária das medidas provisórias, consoante o dis-
posto no art. 5º § 1º da Resolução nº 1, de 2002 – CN,

“abrange a análise da repercussão sobre a receita ou
a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento das normas financeiras e orçamentá-
rias vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a
lei orçamentária da União”.

2. Síntese da Medida Provisória

O crédito permitirá a transferência de recursos
a Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo
com o disposto no art. 31 da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, consoante a reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de
dezembro de 2002.

A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de de-
zembro de 2003, em seu art. 3º, acrescentou o art.
91 no Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias – ADCT, determinando a edição de lei com-
plementar para estabelecer o montante, critérios,
prazos e condições para a entrega de recursos da
União aos Estados e seus respectivos Municípios e
ao Distrito Federal, a qual poderá considerar as ex-
portações de produtos primários e semi-elabora-
dos, a relação entre as exportações e as importa-
ções, os créditos decorrentes de aquisições desti-
nadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção
e aproveitamento do crédito do imposto a que se re-
fere o art. 155, § 2º, X, a, da Constituição.

Como a lei complementar não foi editada, o § 3º
do art. 91 do ADCT dispõe que permanecerá vigente
o sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e
Anexo da Lei Complementar nº 87, de 1996, com a re-
dação dada pela Lei Complementar nº 115, de 2002.
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A Lei Orçamentária de 2004 não previu dota-
ção para a transferência de recursos em atendimen-
to à Lei Complementar nº 87, de 1996, de acordo
com a redação dada pela Lei Complementar nº 115,
de 2002. Todavia, foram alocados recursos para o
Fundo de Compensação de Exportações, que não
existe até o momento, o que inviabiliza a sua execu-
ção orçamentária.

Deve ser destacado, ainda, que parte do recur-
so a ser entregue será destinado ao Fundo de De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério – FUNDEF, em atendimento ao
disposto no art. 2º do art. 1º da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.

3. Subsídios acerca da adequação
Financeira e Orçamentária

O § 1º do art. 62 da Constituição Federal veda a
edição de medidas provisórias sobre matérias relati-
vas aos planos plurianuais, às diretrizes orçamentári-
as, aos orçamentos e aos créditos adicionais. Com
base no § 3º do art. 167, também da Constituição Fe-
deral, exceção somente é estabelecida para efeito da
abertura de crédito extraordinário, assim considerado
o crédito destinado ao atendimento de despesas im-
previsíveis e urgentes, tais como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidade pública.

O crédito solicitado será viabilizado por meio de
anulação parcial de dotações da ação Transferência
a Estados, Distrito Federal e Municípios para Com-
pensação das Exportações – Fundo de Compensa-
ção de Exportações, atendendo as normas financei-
ras e orçamentárias vigentes. – Joaquim Ornelas
Neto, Consultor de Orçamentos.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162,
DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB – MA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.)

– Sr. Presidente, trata-se da Medida Provisória
nº 162, de 2004, que abre crédito extraordinário em
favor de transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios no valor de 3 bilhões e 400 milhões de rea-
is, para os fins que especifica. Pendente de parecer
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.

A Emenda nº 1 solicita cancelamento da parcela
de crédito para o FUNDEF, revertendo-se os recur-
sos ao Fundo de Exportação. Cabe ressaltar que tal
destinação é obrigação legal decorrente da alocação
para compensação de entes exportadores, uma vez
que, por força do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº

9.424, de 1996, essas transferências também com-
põem a base de cálculo do FUNDEF.

Quanto à Emenda nº 02, que solicita o direcio-
namento de parte dos recursos para o Fundo Consti-
tucional do Distrito Federal, nota-se que sua aprova-
ção comprometeria a integridade do crédito adicional,
prejudicando a totalidade das transferências até o fi-
nal do exercício.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 162, de 2004, nos termos
propostos pelo Poder Executivo, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 2.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

PARECER Nº  , DE 2004-CN

Medida Provisória nº 162, de 22 de
janeiro de 2004, que “Abre crédito extra-
ordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios,
no valor de R$3.400.000.000,00 para os
fins que especifica“.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Novais

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3º, art.
167, da Constituição Federal, o Presidente da Repúbli-
ca encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio
da Mensagem nº 34, de 22 de janeiro de 2004, a Medi-
da Provisória nº 162, de 22 de janeiro de 2004, que
“Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de
R$3.400.000.000,00 para os fins que especifica”.

O Anexo I da Medida Provisória traz o seguinte
detalhamento das ações a serem suplementadas:

a) R$510.000.000,00 (quinhentos e
dez milhões de reais) destinados ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magis-
tério – FUNDEF (CF, art. 212);

b) R$2.890.000.000,00 (dois bilhões e
oitocentos e noventa milhões de reais) des-
tinados a Transferência a Estados, Distrito
Federal e Municípios para compensação da
isenção do ICMS aos Estados Exportadores
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(Lei Complementar nº 87, de 1996, e Lei
Complementar nº 115, de 2003).

Conforme a Exposição de Motivos nº 6/2004-MP,
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que acompanha a referida Mensagem Presi-
dencial, o crédito tem por objetivo viabilizar a manuten-
ção das transferências de recursos a Estados, Distrito
Federal e Municípios, de que trata a Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996 (alterada pela Lei
Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002),
sendo que parte desses recursos são vinculados ao
Fundef, por força do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996.

A abertura do crédito extraordinário será financia-
da com os recursos decorrentes do cancelamento par-
cial de dotações alocadas ao Fundo de Compensação
de Exportações. A EM nº 6/2004-MP esclarece que
esse Fundo foi introduzido na Lei Orçamentária para
2004 (Lei nº 10.837, de 16-1-2004) com o objetivo de
garantir a, entrega de recursos de que trata o art. 91 no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT (redação dada pelo art. 30 da Emenda Constitu-
cional nº 42, de 19 de dezembro de 2003). Porém, o
próprio art. 91 do ADCT condiciona os repasses à edi-
ção de lei complementar que discipline o montante, os
critérios, os prazos e as condições das transferências.

Foram apresentadas duas emendas ao crédi-
to extraordinário sob análise, não havendo sobre
elas parecer exarado pela Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A Emen-
da nº 1, de autoria do nobre Deputado Eduardo Sci-
arra, solicita a exclusão da suplementação para o
Fundef e a Emenda nº 2, de autoria do nobre Depu-
tado Tadeu Filippelli, solicita o direcionamento de
parte dos recursos do crédito para o Fundo Consti-
tucional do DF.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o art. 5º da Resolução nº 1, de
2002-CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se
refere o art. 62 da Constituição Federal, o Parecer
quanto à análise de créditos extraordinários aber-
tos por medida provisória deve ser único, contendo
manifestação sobre a matéria no que tange aos as-
pectos constitucional, inclusive sobre os pressu-
postos de relevância e urgência, de mérito, de ade-
quação financeira e orçamentária e sobre o cumpri-
mento da exigência prevista no § 1º, art. 2º, daquele
diploma legal.

Do exame do crédito extraordinário, verificamos
que a iniciativa atende aos pressupostos constitucio-

nais de admissibilidade referentes à relevância e ur-
gência, tendo em vista a natureza da matéria.

Quanto à análise da adequação orçamentária e fi-
nanceira, percebe-se que o crédito extraordinário não
contraria os dispositivos constitucionais ou os preceitos
legais pertinentes, em particular no que diz respeito à
sua compatibilidade e à sua conformidade com as dis-
posições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2004 (Lei nº 10.707, de 30-7-2003).

A Exposição de Motivos nº 006/2004-MP su-
pre a exigência prevista nº § 1º do art. 2º da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, que trata do envio de docu-
mento expondo a motivação da edição da Medida
Provisória.

A EM esclarece que a Emenda Constitucional nº
42, de 2003, em seu art. 30 acrescentou o art. 91 no
ADCT, estabelecendo que a União entregará recursos
aos Estados, DF e Municípios, conforme critérios, prazos
e condições a serem definidos em lei complementar. Por
sua vez, o § 3º do próprio art. 91 dispõe que, enquanto
não for editada essa lei complementar, permanecerá vi-
gente o sistema de entrega de recursos previsto no art.
31 e Anexo da Lei Complementar nº 87/96, com a reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 115/2002.

Portanto, no mérito, nota-se que o crédito extra-
ordinário objetiva apenas viabilizar a manutenção de
transferências aos Estados, DF e Municípios para
compensação da perda na arrecadação do ICMS so-
bre produtos exportados, uma vez que as dotações
para essa finalidade, na Lei Orçamentária para 2004,
estão alocadas no Fundo de Compensação de Expor-
tações cuja efetiva execução ainda carece de autori-
zação legislativa especifica.

Com relação à Emenda nº 00001, que solicita o
cancelamento da parcela do crédito para o Fundef,
revertendo-se os recursos ao Fundo de Compensa-
ção de Exportações, cabe ressaltar que tal destina-
ção é uma obrigação legal decorrente da alocação
para compensação dos entes exportadores, uma vez
que, por força do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº
9.424/1996, essas transferências também compõem
a base de cálculo do Fundef.

Quanto à Emenda nº 00002, que solicita o dire-
cionamento de parte dos recursos para o Fundo
Constitucional do DF, nota-se que sua aprovação
comprometeria a integridade do crédito adicional,
prejudicando a totalidade das transferências até o fi-
nal do exercício.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 162, de 2004, nos termos
propostos pelo Poder Executivo, rejeitando-se as
Emendas 1 e 2 apresentas ao referido crédito extraor-
dinário.

Sala das Sessões, de de 2004. –
Deputado Pedro Novais, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004)

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Minis-
térios, e dá outras providências.

Este avulso contém os seguintes documentos:

– Projeto de Lei de Conversão
– Medida Provisória original
– Mensagem do Presidente da República nº
41/2004
– Exposição de Motivos nº 1/2004, dos Ministros de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
– Ofício nº 349/2004 da Câmara dos Deputados en-
caminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida Provisória
– Nota Técnica nº 7/2004, da Consultoria de Orça-
mentos, Fiscalização e Controle da Câmara dos De-
putados
– Pareceres sobre a Medida Provisória, em substitu-
ição à Comissão Mista, proferido no Plenário da Câ-
mara dos Deputados – Relator: Deputado Zarattini
(PT/SP)
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados
– Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal prorrogando o prazo de vigência da Medida Pro-
visória
– Legislação Citada

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004)

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Minis-
térios, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º A Presidência da República é
constituída, essencialmente, pela Casa Ci-
vil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estraté-
gica, pela Secretaria de Coordenação Políti-
ca e Assuntos Institucionais, pelo Gabinete

Pessoal e pelo Gabinete de Segurança
Institucional.

....................................................“(NR)
“Art. 2º À Casa Civil da Presidência da

República compete assistir direta e imedia-
tamente ao Presidente da República no de-
sempenho de suas atribuições, especial-
mente na coordenação e na integração das
ações do Governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos
presidenciais, na análise do mérito, da opor-
tunidade e da compatibilidade das propos-
tas, inclusive das matérias em tramitação no
Congresso Nacional, com as diretrizes go-
vernamentais, bem como na avaliação e
monitoramento da ação governamental e da
gestão dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal, bem como promover
a publicação e a preservação dos atos ofici-
ais e supervisionar e executar as atividades
administrativas da Presidência da República
e, supletivamente, da Vice-Presidência da
República, tendo como estrutura básica o
Conselho Deliberativo do Sistema de Prote-
ção da Amazônia, o Conselho Superior do
Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa
Nacional, o Gabinete, duas Secretarias,
sendo uma Executiva, um órgão de Controle
Interno e até três Subchefias.”(NR)

“Art. 2º-A À Secretaria de Coordenação
Política e Assuntos Institucionais da Presi-
dência da República compete assistir direta e
imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições, especi-
almente na coordenação política do Gover-
no, na condução do relacionamento do Go-
verno com o Congresso Nacional e os Parti-
dos Políticos e na interlocução com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, tendo
como estrutura básica o Gabinete, uma Se-
cretaria-Adjunta e até duas Subchefias.”

“Art. 6º Ao Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência da República com-
pete assistir direta e imediatamente ao Pre-
sidente da República no desempenho de
suas atribuições, prevenir a ocorrência e ar-
ticular o gerenciamento de crises, em caso
de grave e iminente ameaça à estabilidade
institucional, realizar o assessoramento pes-
soal em assuntos militares e de segurança,
coordenar as atividades de inteligência fe-
deral e de segurança da informação, zelar,
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assegurado o exercício do poder de policia,
pela segurança pessoal do Chefe de Esta-
do, do Vice-Presidente da República, e res-
pectivos familiares, dos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, e
de outras autoridades ou personalidades
quando determinado pelo Presidente da Re-
pública, bem como pela segurança dos pa-
lácios presidenciais e das residências dos
Presidente e Vice-Presidente da República,
tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de
Inteligência � ABIN, a Secretaria Nacional
Antidrogas, o Gabinete, uma Subchefia e
até duas Secretarias.

....................................................“(NR)

“Art. 17. .................................................
§ 1º A Controladoria-Geral da União

tem como titular o Ministro de Estado do
Controle e da Transparência, e sua estrutu-
ra básica é constituída por: Gabinete,
Assessoria Jurídica, Conselho de Transpa-
rência Pública e Combate à Corrupção, Co-
missão de Coordenação de Controle Inter-
no, Subcontroladoria-Geral, Ouvidoria-Geral
da União, Secretaria Federal de Controle
Interno e até três Corregedorias.

.....................................................“(NR)
“Art. 25. .................................................
..............................................................
II – do Desenvolvimento Social e Com-

bate à Fome;
..............................................................
Parágrafo único. São Ministros de Esta-

do os titulares dos Ministérios, o Chefe da
Casa Civil, o Chefe do Gabinete de Seguran-
ça Institucional, o Chefe da Secretaria de Co-
municação de Governo e Gestão Estratégi-
ca, o Chefe da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, o Chefe da Secretaria de
Coordenação Política e Assuntos Institucio-
nais da Presidência da República, o Advoga-
do-Geral da União e o Ministro de Estado do
Controle e da Transparência.” (NR)

“Art. 27. ................................................
..............................................................
II – Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome:
a) política nacional de desenvolvimen-

to social;

b) política nacional de segurança ali-
mentar e nutricional;

c) política nacional de assistência social;
d) política nacional de renda de cida-

dania;
e) articulação com os governos fede-

ral, estaduais, do Distrito Federal e munici-
pais e a sociedade civil no estabelecimento
de diretrizes para as políticas nacionais de
desenvolvimento social, de segurança ali-
mentar e nutricional, de renda de cidadania
e de assistência social;

f) articulação entre as políticas e pro-
gramas dos governos federal, estaduais, do
Distrito Federal e municipais e as ações da
sociedade civil ligadas ao desenvolvimento
social, à produção alimentar, alimentação e
nutrição, à renda de cidadania e à assistên-
cia social;

g) orientação, acompanhamento, avali-
ação e supervisão de planos, programas e
projetos relativos às áreas de desenvolvi-
mento social, segurança alimentar e nutrici-
onal, de renda de cidadania e de assistência
social;

h) normatização, orientação, supervi-
são e avaliação da execução das políticas
de desenvolvimento social, segurança ali-
mentar e nutricional, de renda de cidadania
e de assistência social;

i) gestão do Fundo Nacional de Assis-
tência Social;

j) coordenação, supervisão, controle e
avaliação da operacionalização de progra-
mas de transferência de renda;

l) aprovação dos orçamentos gerais do
Serviço Social da Indústria – SESI, do Servi-
ço Social do Comércio – SESC e do Serviço
Social do Transporte – SEST;

…................................................. “(NR)
“Art. 29. ................................................
..............................................................
II – do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome o Conselho Naci-
onal de Assistência Social, o Conselho de
Articulação de Programas Sociais, o Conse-
lho Gestor do Programa Bolsa Família, e até
5 (cinco) Secretarias;

..............................................................
§ 4º Ao Conselho de Articulação de

Programas Sociais, presidido pelo Ministro
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de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e composto na forma es-
tabelecida em regulamento pelo Poder Exe-
cutivo, compete propor mecanismos de arti-
culação e integração de programas sociais
e acompanhar a sua implementação.

.................................................... (NR)

Art. 2º Fica criada a Secretaria de Coordena-
ção Política e Assuntos Institucionais da Presidência
da República.

Art. 3º São transformados:

I – o Ministério da Assistência Social em Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

II – o Conselho Gestor Interministerial do Pro-
grama Bolsa Família da Presidência da República em
Conselho Gestor do Programa Bolsa Família do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.

Art. 4º São transferidas as competências:

I – do Gabinete do Ministro de Estado Extraor-
dinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome,
relativas à formulação e coordenação da implemen-
tação da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, à articulação da participação da socie-
dade civil no estabelecimento de diretrizes para a
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, à promoção da articulação entre as políticas e
programas dos governos federal, estaduais e muni-
cipais e as ações da sociedade civil ligadas à produ-
ção alimentar, alimentação e nutrição, e ao estabele-
cimento de diretrizes, supervisão e acompanhamen-
to da implementação de programas no âmbito da Po-
lítica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
para o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome;

II – da Casa Civil da Presidência da República,
relativas à coordenação política do Governo, ao rela-
cionamento com o Congresso Nacional, à interlocu-
ção com os Estados, o Distrito Federal e os Municípi-
os e os Partidos Políticos, para a Secretaria de Coor-
denação Política e Assuntos Institucionais da Presi-
dência da República;

III – da Secretaria-Executiva do Conselho Ges-
tor Interministerial do Programa Bolsa Família da Pre-
sidência da República para o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome.

Art. 5º São transferidas a Subchefia de Assun-
tos Parlamentares e a Subchefia de Assuntos Fede-

rativos da Casa Civil da Presidência da República
para a Secretaria de Coordenação Política e Assun-
tos Institucionais da Presidência da República.

Art. 6º Ficam extintos:

I – o Gabinete do Ministro de Estado Extraordi-
nário de Segurança Alimentar e Combate à Fome;

II – o Conselho do Programa Comunidade Soli-
dária e a Secretaria-Executiva do Programa Comuni-
dade Solidária, do Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à
Fome;

III – a Secretaria-Executiva do Conselho Gestor
Interministerial do Programa Bolsa Família da Presi-
dência da República.

Art. 7º Fica criado o cargo de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Coordenação Política e
Assuntos Institucionais da Presidência da República.

Art. 8º Ficam criados 1 (um) cargo de natureza
especial de Subchefe, na Casa Civil da Presidência
da República, e 1 (um) cargo de natureza especial de
SecretárioAdjunto, na Secretaria de Coordenação
Política e Assuntos Institucionais da Presidência da
República, ambos com a remuneração fixada pelo
parágrafo único do art. 39 da Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003.

Art. 9º Fica transformado o cargo de Ministro de
Estado da Assistência Social em Ministro de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 10. Ficam extintos os cargos de Ministro de
Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome de Secretário-Executivo do Gabine-
te do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome.

Art. 11. São criados, para atendimento imediato
das necessidades dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública federal e dos demais órgãos criados
ou transformados por esta Medida Provisória, os se-
guintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as seguintes Funções
Gratificadas – FG:

I – 11 (onze) DAS-6;

II – 70 (setenta) DAS-5;
III – 280 (duzentos e oitenta) DAS-4;

IV – 260 (duzentos e sessenta) DAS-3;

V – 480 (quatrocentos e oitenta) DAS-2;
VI – 220 (duzentos e vinte) DAS-1;
VII – 1.175 (mil, cento e setenta e cinco) FG-1;
VIII – 198 (cento e noventa e oito) FG-2; e
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IX – 99 (noventa e nove) FG-3.
Art. 12 . A alínea c do inciso III do § 1º do art. 1º

da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ..................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
c) 65% (sessenta e cinco por cento) da

remuneração dos Cargos em Comissão de
Natureza Especial, do Grupo DAS, níveis 4,
5 e 6, e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.

....................................................“(NR)

Art. 13. O acervo patrimonial dos órgãos extin-
tos, transformados, transferidos, incorporados ou
desmembrados por esta lei será transferido para os
Ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvi-
do as correspondentes competências.

Parágrafo único, O quadro de servidores efeti-
vos dos órgãos de que trata este artigo será transferi-
do para os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido
as correspondentes competências.

Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a rema-
nejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orça-
mentárias aprovadas na lei Orçamentária de 2004 em
favor dos órgãos extintos, transformados, transferi-
dos, incorporados ou desmembrados por esta Lei,
mantida a mesma classificação funcional-programáti-
ca, expressa por categoria de programação em seu
menor nível, conforme definida no art. 4º, § 2º, da Lei
n° 10.707, de 30 de julho de 2003, inclusive os títulos,
descritores, metas e objetivos, assim como o respec-
tivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de
despesa, fontes de recursos, modalidades de aplica-
ção e identificadores de uso.

Art. 15. São transferidas aos órgãos que rece-
beram as atribuições pertinentes e a seus titulares
as competências e incumbências estabelecidas em
leis gerais ou especificas aos órgãos transforma-
dos, transferidos ou extintos por esta Lei ou a seus
titulares.

Art. 16. O Poder Executivo disporá, em decreto,
na estrutura regimental dos Ministérios, dos órgãos
essenciais, dos órgãos de assessoramento direto e
imediato ao Presidente da República, das Secretarias
Especiais da Presidência da República, da Advoca-
cia-Geral da União e da Controladoria-Geral da

União, sobre as competências e atribuições, denomi-
nação das unidades e especificação dos cargos.

Art. 17. O Poder Executivo disporá sobre a orga-
nização, reorganização, denominação de cargos e
funções e funcionamento dos órgãos e das entidades
da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, mediante aprovação ou transformação
das estruturas regimentais.

Art. 18. Até que sejam aprovadas as estruturas
regimentais dos órgãos essenciais e de assessora-
mento da Presidência da República, das Secretarias
Especiais da Presidência da República e dos Ministé-
rios, são mantidas as estruturas, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e a especi-
ficação dos respectivos cargos, vigentes em 31 de
dezembro de 2003, observadas as alterações intro-
duzidas por esta lei.

Parágrafo único. Os cargos em comissão inte-
grantes da estrutura dos órgãos de que tratam os inci-
sos II e III do art. 60 desta Lei ficam remanejados para
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.

Art. 19. As despesas decorrentes do disposto
nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentári-
as consignadas no Orçamento da União.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 21. Ficam revogados o art. 26, a alínea l do
inciso XVII do art. 27 e o art. 37 da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003.

MENSAGEM Nº 41, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-
as o texto da Medida Provisória nº 163, de 23 de jane-
iro de 2004, que “Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da Presi-
dência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências”.

Brasília, 23 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

E.M. nº 1 – CCIVIL/MP

Em 23 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a anexa proposta de medida provisória que
“Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dis-
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põe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios, e dá outras providências”.

2. As ações implementadas no primeiro ano do
Governo e os resultados efetivos alcançados, aliados
à experiência prática de trabalho com a estrutura mi-
nisterial e de órgãos da Presidência da República, de-
monstraram a consistência da organização governa-
mental implementada pela Medida Provisória nº 103,
de 1º de janeiro de 2003 – posteriormente convertida
na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

3. No entanto, alguns ajustes tópicos mos-
tram-se necessários para conferirem maior efetivi-
dade à ação governamental, especialmente no que
se refere às áreas social e de coordenação política
e institucional da estrutura da administração públi-
ca federal. A presente proposta de medida provisó-
ria tem como objetivo promover essas alterações
na organização da Presidência da República e dos
Ministérios, propiciando melhores condições para a
formulação, acompanhamento e avaliação das polí-
ticas públicas e para a conseqüente execução das
ações do Governo.

4. Do ponto de vista das alterações propostas,
deve ser salientado:

a) a criação, na estrutura da Presidên-
cia da República, como órgão essencial, da
Secretaria de Coordenação Política e
Assuntos Institucionais, cuja competência
envolverá a coordenação política do Gover-
no, a condução do relacionamento do Go-
verno com o Congresso Nacional e os parti-
dos políticos e a interlocução com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, ab-
sorvendo assim parte das atribuições ora
desempenhadas pela Casa Civil da Presi-
dência da República;

b) por sua vez, à Casa Civil da Presi-
dência da República é agregada a compe-
tência para a coordenação dos sistemas de
organização e modernização administrati-
va, a formulação de políticas e diretrizes
para a modernização do Estado e de ges-
tão relativas aos recursos humanos, à or-
ganização de carreiras e à remuneração,
ao dimensionamento da força de trabalho,
à capacitação, ao desenvolvimento e à
avaliação de desempenho dos servidores
da administração pública federal direta, au-
tárquica e fundacional, funções estas até
então a cargo do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão;

c) na área social, com o objetivo de
tornar mais eficaz e sinérgica a ação go-
vernamental, o Ministério da Assistência
Social é transformado no Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. A esse novo Ministério também
são incorporadas as funções que eram
desenvolvidas pelas estruturas transitóri-
as do Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome e pelo Conselho de
Gestão Interministerial do Programa Bol-
sa Família e sua Secretaria-Executiva,
consolidando assim a estrutura governa-
mental que atua mais diretamente na
área social, potencializando os resultados
das políticas implementadas nessa área
prioritária. São mantidos os Programa
Fome Zero e o Programa Bolsa Família,
mas a sua gestão, antes distribuída por
dois órgãos, passa a ser de competência
do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, que terá cinco secre-
tarias. São também extintos a Secretaria
Executiva do Programa Comunidade Soli-
dária e o Conselho do Programa Comuni-
dade Solidária, tendo em vista a configu-
ração da nova estrutura proposta, que ab-
sorverá as competências desses órgãos
nos demais que integrarão a estrutura do
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. No entanto, as ações a
cargo do Programa Comunidade Solidária
são também mantidas, na forma em que
estão previstas no Orçamento recém san-
cionado pelo Presidente e no PPA. Os
programas sociais nas áreas de desen-
volvimento social, segurança alimentar e
nutricional, assistência social, transferên-
cia de renda e renda de cidadania, po-
rém, passarão a ter uma gestão única,
concentrando-se a formulação, implemen-
tação e avaliação num único órgão. Além
de evitar-se a superposição de estruturas
e permitir-se a simplificação do processo
decisório, tornando, ainda, mais ágil a im-
plementação das ações, a articulação das
políticas e a formulação de diretrizes po-
derá ser feita de forma mais integrada,
assegurada a consistência e compatibili-
dade com as diretrizes emanadas da Câ-
mara de Políticas Sociais e aprovadas por
Vossa Excelência.

5. Além disso, a proposta visa suprir a ca-
rência de cargos em comissão gerenciados pela
Secretaria de Gestão, do Ministério do Planeja-
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mento, Orçamento e Gestão, a fim de possibilitar
o atendimento das demandas dos órgãos e enti-
dades do Poder Executivo federal, viabilizando o
redesenho de suas estruturas organizacionais,
para um melhor desempenho de suas competên-
cias institucionais.

6. No processo de reestruturação da adminis-
tração pública federal deparou-se com gravíssimos
problemas de déficit institucional em áreas estraté-
gicas de governo. Esse déficit ou gerou lacunas,
uma vez que os problemas não foram resolvidos, ou
foram precariamente resolvidos pela via da terceiri-
zação, contratação no âmbito de projetos internaci-
onais ou a utilização de cargos comissionados em
caráter temporários. Assim, ao mesmo tempo em
que cresceram as competências e responsabilida-
des dos órgãos, não houve ampliação equivalente
de suas estruturas de recursos humanos. Paralela-
mente à realização de concursos para cargos de
carreira, são necessários cargos em comissão e
funções gratificadas que permitam melhor distribui-
ção das responsabilidades executivas e de asses-
soramento nos diversos órgãos que apresentam di-
ficuldades mais acentuadas.

7. As medidas ora propostas irão permitir o
redesenho de estruturas organizacionais de cerca
de vinte diferentes órgãos e entidades do Governo
e o atendimento de gravíssimos problemas de défi-
cit institucional nessas áreas estratégicas, tais
como segurança pública (Polícia Federal, Depar-
tamento de Recuperação de Ativos Ilícitos e De-
partamento Penitenciário Nacional, no Ministério
da Justiça) auditoria e fiscalização (Secretaria da
Receita Federal, Secretaria de Previdência Com-
plementar, Instituto Nacional de Seguro Social,
Conselho de Controle de Atividades Financeiras),
regulação do mercado (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica, Comissão de Valores Mobi-
liários), reforma agrária (INCRA e Ministério do
Desenvolvimento Agrário), Ministério da Cultura e
Advocacia-Geral da União, entre outras.

8. Assim, para atender tais demandas da admi-
nistração pública federal, e para estruturar os órgãos
criado e transformado, propõe-se criar cargos em co-
missão do Grupo – Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS e Funções Gratificadas (FG), assim dis-
tribuídos: doze DAS 6, setenta DAS 5, duzentos e oi-
tenta DAS 4, duzentos e sessenta DAS 3, quatrocen-
tos e oitenta DAS 2, duzentos e vinte DAS 1, duzen-
tas FG 2 e cem FG 3.

9. Além disso, a fim de incentivar a profissionaliza-
ção do exercício dos cargos em comissão, propomos
alteração na regra que permite aos ocupantes de car-

gos em comissão do Grupo – Direção e Assessoramen-
to Superiores – DAS e Cargos de Direção nas Institui-
ções Federais de Ensino – CD, optar pela percepção, a
título de gratificação, quando ocupantes de cargos efeti-
vos, a fim de que seja homogeneizado o percentual de
opção, que é hoje diferenciado em razão do nível do
cargo ocupado. Dessa maneira, estar-se-á conferindo
maior incentivo aos servidores de carreira que exercem
os cargos DAS de níveis 4, 5 e 6 e Cargos de Natureza
Especial – CNE e Cargos de Direção – CD de níveis 1,
2, 3 e 4, das Instituições Federais de Ensino – IFES, va-
lorizando-se o servidor cujo nível de responsabilidade é
maior e permitindo-se melhor recompensa aos que
exercem tais cargos.

10. Do ponto de vista orçamentário, quanto aos
cargos em comissão e funções gratificadas a serem cri-
ados, se todos os cargos forem prontamente alocados
na estrutura dos órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal e efetivamente providos, a despesa prevista
para o exercício de 2004, com o provimento dos novos
cargos, será da ordem de R$38,6 milhões. O efeito total
das medidas, todavia, será de R$93,5 milhões de reais
em 2004, e de R$98,7 milhões nos exercícios seguin-
tes, considerando-se a atual proporção de servidores
que percebem apenas a parcela de opção. Contudo, a
despesa real será inferior, não somente porque os refe-
ridos cargos não serão totalmente providos de imediato,
mas sim ao longo do exercício, como porque parcela
desses cargos será provida por servidores que não se-
rão atingidos pela mudança do critério de opção ora es-
tabelecido.

11. Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, pode ser
considerado plenamente atendido, uma vez que o acrés-
cimo de despesa previsto para o exercício de 2004 está
previsto no Anexo VII, item 4, da Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004. Para os exercícios de 2005 e 2006, as
estimativas de custos reduzirão a margem líquida de ex-
pansão para despesas de caráter continuado daqueles
exercícios. No entanto, esse aumento de despesa mos-
tra-se compatível com o aumento de receita decorrente
do crescimento real da economia previsto, conforme de-
monstra a série histórica relativa à ampliação da base de
arrecadação nos últimos anos.

12. A matéria reveste-se de relevância e urgên-
cia em decorrência da necessidade de otimizar a orga-
nização da administração pública federal, especial-
mente para tornar mais sinérgica as ações na área so-
cial, tornando ainda mais efetivas as medidas de com-
bate à miséria e à fome, bem assim a necessidade de
estabelecer estrutura gerencial adequada para a exe-
cução das prioridades governamentais. Ademais, os
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cargos criados permitirão implementar, desde logo, as
necessárias reestruturações de órgãos e entidades de
grande importância para o cumprimento do programa
de Governo de Vossa Excelência, dotando-os de me-
lhor capacidade de coordenação e supervisão, assim
como de assessoramento, e permitirá que as retribui-
ções percebidas pelos servidores de carreira, no exer-
cício desses cargos comissionados, se aproximem
das que são atribuídas nos demais Poderes, evitan-
do-se o desestímulo decorrente da atual situação.

13. Esse conjunto de medidas permitirá, de ime-
diato, melhoria significativa na qualidade da gestão
pública e da coordenação política e administrativa do
Governo, em particular da área social, o que se refleti-
rá, ao longo do ano, em ganhos de eficiência para a
administração federal e toda a sociedade.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que
envolvem a matéria e justificam a presente proposta
que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Luiz Alberto dos Santos,
Subchefe de Coordenação de Ação Governamental
da Casa Civil/PR.

PS-GSE Nº 349

Brasília, 23 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à consideração do Senado Federal, o in-
cluso Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2004
(Medida Provisória nº 163/04, do Poder Executivo),
aprovado na Sessão Plenária do dia 17-3-04, que
“Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que
dispõe sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios, e dá outras providências.”,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE MP – Nº 7/2004

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 163, DE 23 DE JANEIRO

DE 2004, QUANTO À ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Altera a Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003, que dispõe sobre a organi-
zação da Presidência da República e dos
Ministérios, e dá outras providências.”

I – Relatório

A Medida Provisória (MP) em exame pretende
alterar a Lei nº 10.683/03 que estabelece a estrutura
administrativa da Presidência da República (PR) e
dos Ministérios.

Diz o art. 1º que a mencionada Lei passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

a) cria a Secretaria de Coordenação
Política e Assuntos Institucionais também ci-
tada no art. 2º;

b) redefine as atribuições da Casa Ci-
vil da Presidência da República;

c) define as atribuições da Secretaria
de Coordenação Política e Assuntos Institu-
cionais da Presidência da República;

d) inclui na relação de ministérios o do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

e) estabelece a área de competência
do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

f) acrescenta competência ao Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão;

g) fixa a estrutura básica do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, definindo a competência do Conse-
lho de Articulação de Programas Sociais.

No art. 3º se pretende a transformação de ór-
gãos do Poder Executivo e no art. 4º é feita a transfe-
rência de competências, em função da nova estrutu-
ra daquele Poder. No art. 5º se propõe a transferên-
cia de órgãos dentre os Ministérios e no art. 62 se
extingue alguns órgãos da estrutura do Poder Execu-
tivo.

Nos arts. 7º, 8º e 11 são criados os seguintes
cargos:

a) de Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Coordenação Política e Assuntos
Institucionais da Presidência da República;

b) de natureza especial de Subchefe,
na Casa Civil da Presidência da República;

c) cargos em comissão do Grupo-Dire-
ção e Assessoramento Superiores e Funçõe
gratificadas nos seguintes quantitativos;

I – doze (12) DAS-6
II – setenta (70) DAS-5;
III – duzentos e oitenta (280) DAS-4;
IV – duzentos e sessenta (270) DAS-3;
V – quatrocentos e oitenta (480)

DAS-2;
VI – duzentos e vinte (220) DAS-1;
VII – mil, cento e setenta e cinco

(1.175) FG-1;
VIII – duzentas (200) FG-2 e
IX – cem (100) FG-3.

Os arts. 9º e 10 transformam e extinguem car-
gos, em razão das mudanças feitas na estrutura do
Poder Executivo.

O art. 12 eleva (de 40% para 65%) a remunera-
ção de ocupantes de cargos efetivos que vierem a ocu-
par Cargos em Comissão de Natureza Especial , do
Grupo DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.

O art. 13 cuida da distribuição do acervo patri-
monial e dos servidores efetivos, face às transforma-
ções propostas na Medida Provisória em exame.

No art. 14 se pretende autorizar o Poder Execu-
tivo a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as do-
tações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentá-
ria de 2004 em favor dos órgãos extintos, transforma-
dos, transferidos, incorporados ou desmembrados
pela Media Provisória, mantida a mesma classifica-
ção funcinal-programática, expressa por categoria de
programação no seu menor nível.

Finalmente, os arts. 15 a 18 estabelecem regras
de transição para implementação das alterações pro-
postas e o art. 19 diz que as despesas decorrentes da
aprovação da MP correrão à conta das dotações or-
çamentárias constantes do Orçamento da União.

II – Subsídios

Cabe à Comissão Mista encarregada de dar pa-
recer à referida medida provisória, no prazo improrro-
gável de quatorze (14) dias contado da publicação da
MP, emitir parecer único, onde se manifestará, dentre
outros aspectos, sobre sua adequação financeira e
orçamentária (caput do art. 52 da Resolução nº 1, de
2002-CN).

Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencio-
nada Resolução que:

§ 1º O exame de compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira das
Medidas Provisórias abrange a análise da
repercussão sobre a receita ou a despesa
pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e fi-
nanceiras vigentes, em especial a conformi-
dade com a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a
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lei de diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária anual.”

A Exposição de Motivos Interministerial nº
1/CCIVIL/MP, de 23 de janeiro de 200, dos Senhores
Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que acompanha a Mensagem do Senhor
Presidente da República, informa o que se segue:

“10. Do ponto de vista orçamentário,
quanto aos cargos em comissão e funções
gratificadas a serem criados, se todos os
cargos forem prontamente alocados na es-
trutura dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal e efetivamente providos,
a despesa prevista para o exercício de
2004, com o provimento dos novos cargos,
será da ordem de R$38,6 milhões. O efeito
total das medidas, todavia, será de R$93,5
milhões de reais em 2004, e de R$96,3 mi-
lhões nos exercícios seguintes, consideran-
do-se a atual proporção de servidores que
percebem apenas a parcela de opção. Con-
tudo, a despesa real será inferior, não so-
mente porque os referidos cargos não serão
totalmente providos de imediato, mas sim
ao longo do exercício, como porque parcela
desses cargos será provida por servidores

que não serão atingidos pela mudança do
critério de opção ora estabelecido.

11. Quanto ao disposto nos arts. 16 e
17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2001, pode ser considerado plena-
mente atendido, uma vez que o acréscimo
de despesa previsto para o exercício de
2004 está previsto no Anexo VII, item 4, da
Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004.
Para os exercícios de 2005 e 2006, as esti-
mativas de custos reduzirão a margem líqui-
da de expansão para despesas de caráter
continuado daqueles exercícios. No entanto,
esse aumento de despesa mostra-se com-
patível com o aumento de receita decorren-
te do crescimento real da economia previs-
to, conforme demonstra a série histórica re-
lativa à ampliação da base de arrecadação
nos últimos anos.

Finalmente, é importante pedir a atenção para o
fato de que o art. 14. da Medida Provisória contraria
frontalmente o § 1º, letra d, do art. 62 da Constituição
que veda a edição de medidas provisórias sobre ma-
téria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamen-
táias, orçamento e créditos adicionais e suplementa-
res, ressalvados os créditos extraordinários.

Brasília, 28 de janeiro de 2004 – Francisco de
Paula Schettini, Consultor de Orçamento. De acor-
do, Eugênio Greggianin, Diretor.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº
163, DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

O SR. ZARATTINI (PT – SP. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a presente Medida Provisória é de
fundamental importância para o estabelecimento de
novo estado no País.

Os esforços para uma administração profissio-
nal em nosso País vêm desde 1963. O Almirante e
Deputado Ernani do Amaral Peixoto, do antigo PSD,
que comandava uma comissão, elaborou relatório ba-
seado na administração, em que o mérito era a princi-
pal qualificação para o servidor público e para cons-
truir um funcionalismo público eficaz, que pudesse le-
var à frente as tarefas do Estado.

Uma das reformas de base do Presidente João
Goulart, essa reforma não se realizou durante o seu
Governo; se examinarmos o Decreto-Lei nº 200, ado-
tado já no período militar, verificaremos que estão ali
todos os princípios enumerados no relatório do Almi-
rante e Deputado Ernani do Amaral Peixoto.

O Decreto-Lei nº 200 representou significativo
avanço na organização do funcionalismo público no
País. Lembro que a luta pela organização de um
Estado forte, que desse conta das necessidades e
construísse um grande País, iniciou-se em 1936. Na-
quele ano, ainda no Período Vargas, antes mesmo do
Estado Novo, estabeleceram-se as bases para a
construção desse funcionalismo desse Estado.

Na ocasião, Sras. e Srs. Deputados, fez-se,
com base na experiência norte-americana, um relató-
rio que deu início àquilo que Getúlio Vargas posterior-
mente implementou durante o Estado Novo: a refor-
ma do Estado. Depois veio a Comissão, no período
João Goulart, e em seguida o Decreto-Lei nº 200.

Passaram-se os anos, passou-se todo o perío-
do militar e houve uma recaída durante o Governo
Collor, quando se começou a atacar o funcionalismo
como se ele fosse o responsável pelas dificuldades
do Estado.

Nesse tempo, a Emenda Constitucional nº 19,
que estabeleceu a reforma administrativa, veio acom-
panhada da concepção neoliberal fortemente presen-
te no Governo Collor, que globalizava numa só crítica
todos os funcionários públicos como se fossem mara-
jás. Houve uma verdadeira satanização do serviço
público no País.

À época, se os senhores se recordam, também
vigia a concepção do Estado mínimo. Dizia-se que o

Estado estava inchado demais, que não levava em
conta as necessidades. E nos 8 anos do Governo
Fernando Henrique Cardoso assistiu-se a um verda-
deiro desmonte do Estado. Houve, durante esse pe-
ríodo, a perda de 124 mil servidores públicos da
União, o que corresponde a 18% do total. Ou seja, du-
rante os 8 anos do Governo Fernando Henrique Car-
doso, reduziu-se o número de servidores públicos.
Em compensação, elevou-se consideravelmente o
número de terceirizados no serviço público – mais
160 mil. Somente na área de consultoria houve um
aumento de 600%. Iniciou-se, nessa época, um ver-
dadeiro abalo nas universidades federais e nas carre-
iras típicas de Estado.

Vou citar alguns dados estatísticos para que
constatem V.Exas. que no nosso País não existe ne-
nhum Estado inchado. Se compararmos o número de
servidores públicos da União em relação à população
economicamente ativa do Brasil, o resultado é de l%.
Nos Estados Unidos, esse número corresponde a
2%. Refiro-me à administração federal em relação à
população economicamente ativa daquele país. Na
Itália, esse número é de 6,9%; na Espanha, 4,7%; na
França, 8,6%.

Quero que V.Exas. prestem atenção aos núme-
ros, importantíssimos para levarmos em conta o que
o Governo Lula está ora propondo com a Medida Pro-
visória nº 163.

Na Nova Zelândia, país que pode ser considera-
do similar ao nosso em termos de desenvolvimento, e
na Costa Rica, a percentagem de servidores públicos
da administração federal é de quase 10%.

A Medida Provisória que ora discutimos, cujo re-
latório lerei a seguir, propõe a criação de 1.321 car-
gos comissionados. Ao contrário do que divulgou a
imprensa e do que disseram alguns Deputados, es-
ses cargos comissionados não são destinados à mai-
oria de pessoas não-vinculadas ao serviço público,
mas destinados predominantemente a servidores pú-
blicos.

Foram também criadas, pela Medida Provisória,
1.472 funções gratificadas.

Gostaria de esclarecer que essas funções são
exclusivamente para servidores públicos.

É importante salientar esse fato, porque foi di-
vulgado que o Governo do Presidente Lula estava cri-
ando mais de 3 mil cargos comissionados para os mi-
litantes petistas. Não é isso o que ocorre, caros Depu-
tados e Deputadas.

O fundamental desta Medida Provisória é a cria-
ção de mais de 40.800 postos de trabalho preenchi-
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dos por concurso público. Esses servidores irão para
a área da seguridade social, segurança pública,
agências reguladoras e para outras atividades do
Estado.

É importante deixar isso claro porque em 2003,
no primeiro ano do Governo Lula, foram preenchidos
25 mil cargos por concurso público. Havia setores,
como, por exemplo, o da seguridade social e do Mi-
nistério da Previdência, que havia 17 anos não reali-
zavam concurso público. Nesta Medida Provisória, ti-
vemos a precaução de preencher paulatinamente,
com a realização de concursos, cargos vagos, porque
27% dos atuais servidores poderão se aposentar nos
próximos 4 anos, totalizando 124 mil servidores.

Quero esclarecer que não é bem como se afir-
mou nos editoriais de alguns importantes jornais do
País. Chamo a atenção dos órgãos da imprensa que
cobrem a Câmara dos Deputados – aliás, não estou
vendo muitos por aqui – para que observem seus edi-
torialistas. Não quero citar nomes, mas são importan-
tíssimos jornais deste país.

Se tomarmos essas medidas, teremos muitos
cargos vagos sem serem preenchidos e vamos ter
que continuar com contratações indevidas, na forma
de terceirização, que é muito mais danosa aos cofres
públicos.

No início deste Governo, houve um corte de
mais de 10% das despesas, o que levou à supressão
de mais de 1.000 cargos comissionados. Foi o que
ocorreu quando votamos a Medida Provisória nº 103,
que reorganizou a Presidência da República.

Sr. Presidente, devo salientar que ainda tenho
de fazer várias observações sobre esta importantíssi-
ma Medida Provisória.

Quero dizer que nós, do Governo – sou de um
partido da base do Governo –, empenhamo-nos mui-
to em melhorar a vida do servidor. Se existe uma coi-
sa que o nosso Governo não quer é satanizar o servi-
dor público, responsabilizá-lo por um serviço público
ineficiente.

E também aumentamos as gratificações de
40% para 65%.

Quero ainda fazer uma observação: foram apre-
sentadas a esta Medida Provisória várias emendas. A
maioria – 7 emendas –, pura e simplesmente, propõe
a supressão do art. 11, criando cargos e funções gra-
tificadas, e outras modificam o referido dispositivo.

Foram propostas emendas por vários Deputa-
dos e também por um Senador.

Depois de examinar as emendas, atendi ao pe-
dido do Executivo para modificar alguns aspectos da

Medida Provisória. Por exemplo, quem fica com a Se-
cretaria de Gestão, mudança de nomes � algumas
sem importância, a exemplo da Controladoria-Geral
da República, que passa a se chamar Corntrolado-
ria-Geral da União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concluí
por um Projeto de Lei de Conversão.

Sr. Presidente, tive o cuidado de enviar o relató-
rio aos 513 Srs. Deputados desta Casa para que o
examinassem, para possibilitar uma ampla e demo-
crática discussão nesta Casa.

Passo a ler o relatório e o Projeto de Lei de Con-
versão.

Relatório
O Poder Executivo editou, em 23 de janeiro de

2004, a Medida Provisória nº 163, que altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Mi-
nistérios, e dá outras providências.

A referida Medida Provisória, nos termos da sua
exposição de motivos, objetivou promover essas alte-
rações na organização da Presidência da República e
dos Ministérios, propiciando melhores condições
para a formulação, acompanhamento e avaliação das
políticas públicas e para a conseqüente execução
das ações do Governo.

De forma objetiva, foram implementadas as se-
guintes mudanças na estrutura ministerial:

a) Criar na estrutura da Presidência da
República como órgão essencial da Secreta-
ria de Coordenação Política e Assuntos Insti-
tucionais, cuja competência envolverá a co-
ordenação política do Governo, a condução
do relacionamento do Governo com o Con-
gresso Nacional e os partidos políticos e a in-
terlocução com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, absorvendo, assim, parte
das atribuições ora desempenhadas pela
Casa Civil da Presidência da República. Para
onde foi nosso ex-Líder do Governo, ilustre
Deputado Aldo Rebelo, que substitui nessas
tarefas o Ministro José Dirceu;

b) transferência, para a Casa Civil da
Presidência da República, da competência
para a coordenação dos sistemas de organi-
zação e modernização administrativa, a for-
mulação de políticas e diretrizes para a mo-
dernização do Estado e de gestão relativa
aos recursos humanos, à organização de
carreiras e à remuneração, ao dimensiona-
mento da força de trabalho, à capacitação,
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ao desenvolvimento e à avaliação de de-
sempenho dos servidores da Administração
Pública Federal Direta, Autárquica e Funda-
cional, funções essas até então a cargo do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;

c) na área social, com o objetivo de
tornar mais eficaz e sinérgica a ação gover-
namental, transformação do Ministério da
Assistência Social no Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, e ain-
da a incorporação a esse Ministério das fun-
ções que eram desenvolvidas pelas estrutu-
ras transitórias do Gabinete do Ministro de
Estado Extraordinário de Segurança Alimen-
tar e Combate à Fome e pelo Conselho de
Gestão lnterministerial do Programa Bol-
sa-Família e sua Secretaria Executiva, con-
solidando, assim, a estrutura governamental
que atua mais diretamente na área social,
potencializando os resultados das políticas
implementadas nessa área prioritária.

São mantidos os programas Fome Zero e Bol-
sa-Família, mas sua gestão, antes distribuída por
dois órgãos, passa a ser de competência do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
que terá cinco Secretarias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda
esclareço que o Sr. Ministro Patrus Ananias, ilustre
colega de Parlamento, foi indicado para o Ministério
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que
substituiu o de Assistência Social.

São extintos a Secretaria Executiva do Progra-
ma Comunidade Solidária e o Conselho do Programa
Comunidade Solidária, tendo em vista a configuração
da nova estrutura proposta, que absorverá as compe-
tências desses órgãos e dos demais que integrarão a
estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.

No entanto, as ações a cargo do Programa Co-
munidade Solidária também são mantidas na forma
em que estão previstas no Orçamento recém-sancio-
nado pelo Presidente e no PPA. Os programas socia-
is nas áreas de desenvolvimento social, segurança
alimentar e nutricional, assistência social, transferên-
cia de renda e renda de cidadania, porém, passarão a
ter gestão única.

Essa é a grande novidade da Medida Provisória
nº 163 no que se relaciona à implementação dos pro-
gramas sociais no Governo Lula. Além de evitar-se a
superposição de estruturas e permitir-se a simplifica-

ção do processo decisório, tornando ainda mais ágil a
implementação das ações, a articulação das políticas
e a formulação de diretrizes, poderá ser feita de forma
mais integrada, assegurando a consistência e com-
patibilidade com as diretrizes emanadas da Câmara
de Políticas Sociais e aprovada pelo Presidente da
República.

Por outro lado, a Medida Provisória visou a su-
prir a carência de cargos em comissão gerenciados
pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, a fim de possibilitar o
atendimento das demandas dos órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal, viabilizando o redese-
nho de suas estruturas organizacionais para um me-
lhor desempenho de suas competências.

Para tanto, foram criados pela Medida Provisó-
ria, no seu art. 11, Cargos em Comissão do Grupo-Di-
reção e Assessoramento Superiores (DAS) e Fun-
ções Gratificadas (FG), assim distribuídos: 12 DAS-6,
70 DAS-5, 280 DAS-4, 260 DAS-3, 480 DAS-2, 220
DAS-1, 1.175 FG-1, 200 FG-2 e 100 FG-3.

Segundo a Exposição de Motivos, o efeito total
das medidas quanto ao aumento da despesa será de
76,3 milhões de reais, em 2004, e de 80,6 milhões
nos exercícios seguintes, considerando-se a atual
proporção de servidores que percebem apenas a par-
cela de opção. Contudo, a despesa real será inferior
não somente porque os referidos cargos não serão
totalmente providos de imediato…

Sr. Presidente, fiz apenas um resumo do pare-
cer, concluirei a leitura do Projeto de Lei de Conver-
são. Creio que o Plenário entendeu nossas pondera-
ções.

Atendendo ao pedido do Sr. Presidente, informo
que enviei o relatório, conforme já mencionei, aos 513
Deputados. A constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa são atendidas no texto, bem como a
adequação financeira e orçamentária.

O PLV comportou, no mérito, observação de
nossa autoria, no que diz respeito � faço questão de
consignar � ao art. 2º da Lei nº 10.683, de 2003, que
alterou as competências da Casa Civil da Presidência
da República, na forma de parágrafo único, mediante
a transferência para esse órgão das competências do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão re-
lativas à Secretaria de Gestão.

Embora tal transferência seja plenamente justifi-
cável e defensável, podendo contribuir para a melho-
ria do funcionamento do Governo como um todo, a
Relatoria acolheu solicitação do Poder Executivo de,
por ora, retornar a uma situação anterior não total-
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mente anterior, porque continua na Casa Civil o moni-
toramento de todas as ações do Governo e a avalia-
ção, inclusive aqui, da tramitação de propostas no
Parlamento. Esta foi uma primeira medida.

A segunda medida que acolhemos no nosso
Projeto de Lei de Conversão foi uma outra solicitação
do Poder Executivo em relação à alteração do nome
da Ouvidoria-Geral da União, seguindo-se o modelo
adotado no âmbito da Advocacia-Geral da União,
onde seus órgãos internos mantêm a expressão “da
União” em suas denominações. Assim, dá-se maior
clareza à abrangência da atuação do órgão, que se li-
mita às competências do ente estatal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
entregar à Mesa o Projeto de Lei de Conversão, que
foi distribuído aos Srs. Deputados, à exceção dessa
última modificação.

Vou dispensar a sua leitura para que possamos
passar rapidamente à discussão.

Estou à disposição de todos os Deputados, quer
da Base do Governo quer da Oposição.

Sr. Presidente, muito obrigado e me perdoe se
me estendi um pouco em razão da minha inexperiên-
cia parlamentar. Sou um Deputado novo, apesar da
minha idade.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 163,
DE 23 DE JANEIRO DE 2004

MENSAGEM Nº 41, DE 2004 – CN

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Minis-
térios, e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Dep. Zarattini

I – Relatório

O Poder Executivo editou, em 23 de janeiro de
2004, a Medida Provisória nº 163, que “altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Mi-
nistérios, e dá outras providências”.

A referida Medida Provisória, nos termos da sua
Exposição de Motivos, objetivou promover essas alte-
rações na organização da Presidência da República e
dos Ministérios, propiciando melhores condições
para a formulação, acompanhamento e avaliação das
políticas públicas e para a conseqüente execução

das ações do Governo. De forma objetiva, foram im-
plementadas as seguintes mudanças na estrutura mi-
nisterial:

a) a criação, na estrutura da Presidência da Re-
pública, como órgão essencial, da Secretaria de Co-
ordenação Política e Assuntos Institucionais, cuja
competência envolverá a coordenação política do
Governo, a condução do relacionamento do Governo
com o Congresso Nacional e os partidos políticos e a
interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, absorvendo assim parte das atribuições
ora desempenhadas pela Casa Civil da Presidência
da República;

b) transferência, para a Casa Civil da Presidên-
cia da República, da competência para a coordena-
ção dos sistemas de organização e modernização ad-
ministrativa, a formulação de políticas e diretrizes
para a modernização do Estado e de gestão relativas
aos recursos humanos, à organização de carreiras e
à remuneração, ao dimensionamento da força de tra-
balho, á capacitação, ao desenvolvimento e à avalia-
ção de desempenho dos servidores da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, fun-
ções estas até então a cargo do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão;

c) na área social, com o objetivo de tornar
mais eficaz e sinérgica a ação governamental, trans-
formação do Ministério da Assistência Social no Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, e ainda incorporação a esse novo Ministério
das funções que eram desenvolvidas pelas estruturas
transitórias do Gabinete do Ministro de Estado Extra-
ordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome
e pelo Conselho de Gestão Interministerial do Progra-
ma Bolsa-Família e sua Secretaria Executiva, conso-
lidando assim a estrutura governamental que atua
mais diretamente na área social, potencializando os
resultados das políticas implementadas nessa área
prioritária. São mantidos os Programas Fome Zero e
Bolsa-Família, mas a sua gestão, antes distribuída
por dois órgãos, passa a ser de competência do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, que terá cinco secretarias. São extintos a Se-
cretaria Executiva do Programa Comunidade Solidá-
ria e o Conselho do Programa Comunidade Solidária,
tendo em vista a configuração da nova estrutura pro-
posta, que absorverá as competências desses ór-
gãos nos demais que integrarão estrutura do Mistério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No
entanto, as ações a cargo do Programa Comunidade
Solidária são também mantidas, na forma em que es-
tão previstas no Orçamento recém-sancionado pelo
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Presidente e no PPA. Os programas sociais nas áre-
as de desenvolvimento social, segurança alimentar e
nutricional, assistência social, transferência de renda
e renda de cidadania, porém, passarão a ter uma ges-
tão única, concentrando-se a formulação, implemen-
tação e avaliação num único órgão. Além de evitar-se
a superposição de estruturas e permitir-se a simplifi-
cação do processo decisório, tornando, ainda, mais
ágil a implementação das ações, a articulação das
políticas e a formulação de diretrizes poderá ser feita
de forma mais integrada, assegurada a consistência
e compatibilidade com as diretrizes emanadas da Câ-
mara de Políticas Sociais e aprovadas pelo Presiden-
te da República.

Por outro lado, a Medida Provisória visou a su-
prir a carência de cargos em comissão gerenciados
pela Secretaria de Gestão, do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, a fim de possibilitar o
atendimento das demandas dos órgãos e entidades
do Poder Executivo federal, viabilizando o redesenho
de suas estruturas organizacionais, para um melhor
desempenho de suas competências institucionais.
Para tanto, foram criados pela Medida Provisória car-
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas
(FG), assim distribuídos: doze DAS -6, setenta DAS
-5, duzentos e oitenta DAS -4, duzentos e sessenta
DAS-3, quatrocentos e oitenta DAS-2, duzentos e vin-
te DAS-1, um mil, cento e setenta e cinco FG-1, du-
zentas FG-2 e cem FG-3.

Finalmente, para incentivar a profissionalização
do exercício dos cargos em comissão, foi alterada a
regra que permite aos ocupantes de cargos em co-
missão do Grupo-Direção e Assessoramento Superi-
ores – DAS, e Cargos de Direção nas Instituições Fe-
derais de Ensino – CD, optar pela percepção, a título
de gratificação, quando ocupantes de cargos efeti-
vos, a fim de que seja homogeneizado o percentual
de opção, que é hoje diferenciado em razão do nível
do cargo ocupado. O percentual antes fixado para os
servidores de carreira que exercem os cargos DAS de
níveis 4, 5 e 6 e Cargos de Natureza Especial – CNE,
e Cargos de Direção – CD, de níveis 1, 2, 3 e 4, das
Instituições Federais de Ensino – IFES, de 40%, foi
elevado para 65%, de modo a melhor recompensar o
servidor cujo nível de responsabilidade é maior e per-
mitindo-se melhor recompensa aos que exercem tais
cargos.

Segundo a E.M., o efeito total das medidas,
quanto ao aumento da despesa, será de R$76,3 mi-
lhões de reais em 2004, e de R$80,6 milhões nos
exercícios seguintes, considerando-se a atual propor-

ção de servidores que percebem apenas a parcela de
opção. Contudo, a despesa real será inferior, não so-
mente porque os referidos cargos não serão total-
mente providos de imediato, mas sim ao longo do
exercício, como também parcela desses cargos será
provida por servidores que não serão atingidos pela
mudança do critério de opção ora estabelecido. O
acréscimo da despesa já se acha previsto no Anexo
VII, item 4 da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004.
Para os exercícios de 2005 e 2006, as estimativas de
custos reduzirão a margem liquida de expansão para
despesas de caráter continuado daqueles exercícios.
No entanto, afirma a E.M., esse aumento de despesa
mostra-se compatível com o aumento de receita de-
corrente do crescimento real da economia previsto,
conforme demonstra a série histórica relativa à ampli-
ação da base de arrecadação nos últimos anos.

No prazo regimental foram apresentadas 13
emendas perante a Comissão Mista, de autoria dos
seguintes Senhores Parlamentares: Dep. Alberto Fra-
ga, nºs 10 e 11; Senador Antero Paes de Barros, nº 2;
Dep. Eduardo Barbosa, nº 1; Dep. Eduardo Cunha, nº
4; Dep. Eduardo Paes, nº 7; Dep. Fernando de Fabi-
nho, nºs 6 e 13; Dep. José Carlos Machado, nº 12;
Dep. Pauderney Avelino, nº 5; Deputado Ricardo Bar-
ros, nºs 8 e 9; e Deputado Sebastião Madeira, nº 3.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade
Conforme determina a Constituição Federal, art.

62, § 5º, e a Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, art. 5º, cabe ao Congresso Nacional, no que
toca a medidas provisórias, deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais, nos quais se
incluem a relevância e a urgência, bem como sobre a
adequação orçamentária e financeira e o mérito.

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que,
em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional. O § 1º do art. 2º da Resolução
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, determina
que, na data da publicação da medida provisória no
Diário Oficial da União, será enviado ao Congresso
Nacional o seu texto, acompanhado da respectiva
mensagem e documentos que revelem a motivação
do ato.

A admissibilidade depende, dessa forma, da
obediência aos pressupostos constitucionais de rele-
vância e urgência, bem como do atendimento ao
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mencionado dispositivo do Regimento Comum do
Congresso Nacional.

A Exposição de Motivos nº 1, de 2003, alinhou
consistentemente, as razões que justificaram a ado-
ção da Medida Provisória nº 163, de 2004.

Com efeito, estão configuradas a urgência e re-
levância, tendo em vista o caráter emergencial das
soluções apresentadas pela Medida Provisória, pois
permitem, de imediato, a implementação de novas
estruturas para os órgãos e entidades da Administra-
ção Federal, atendendo, de forma adequada, aos re-
clamos da maior eficiência administrativa, de sua ra-
cionalização e da priorização às áreas voltadas à im-
plementação de políticas sociais e à coordenação go-
vernamental. Além disso, a criação de cargos em co-
missão e funções de confiança é indispensável para a
reestruturação de órgãos e entidades prejudicados,
gravemente, pelo déficit institucional apontado pela
Exposição de Motivos, sendo plenamente justificável
a adoção, em caráter urgente, da medida em ques-
tão. Por fim, a alteração do percentual de opção re-
veste-se, também, do caráter urgente, em vista da im-
portância de assegurar-se, desde logo, a retribuição
adequada aos servidores públicos investidos em tais
cargos de confiança, cuja situação de desvantagem
vem provocando dificuldades de retenção nos órgãos
do Poder Executivo.

Nesse sentido, os requisitos constitucionais de
relevância e urgência da presente medida provisória
restam claramente evidenciados.

Com base no exposto e tendo em vista o cum-
primento do que estabelece o art. 62 da Constituição
Federal e o que dispõe o § 1º do art. 2º da Resolução
nº 1, de 2002, somos pela admissibilidade da Medida
Provisória.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa

A matéria contida na medida provisória não se
insere entre aquelas de competência exclusiva do
Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Federal),
ou de qualquer de suas Casas (arts. 51 e 52 da Cons-
tituição Federal), da mesma forma que não se contra-
põe aos temas cujo tratamento é vedado por intermé-
dio desse instrumento normativo (art. 62, § 1º, da
Constituição Federal).

E a medida provisória em tela coaduna-se com
o ordenamento jurídico vigente e foi redigida atenden-
do todas as normas relativas à boa técnica legislativa,
possuindo clareza, precisão e ordem lógica, em con-
formidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998,
alterada pela de nº 7, de 2001.

Pelo exposto, votamos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida
Provisória nº 163, de 2003.

Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação financeira e orçamentá-

ria da Medida Provisória nº 163, de 2004, deve seguir
as disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional. O § 1º do art. 5 dessa Resolução de-
fine que o exame de compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira das medidas provisórias
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou
sobre a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
financeiras vigentes, em especial a conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2001, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orça-
mentárias e a lei orçamentária da União.

No que se refere ao exame da compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira, não há óbice
para a aprovação da presente Medida Provisória, eis
que não há repercussão direta e imediata sobre a re-
ceita ou despesa pública da União, obedecendo-se,
desse modo, às normas orçamentárias e financeiras
vigentes.

Nesse sentido, a Exposição de Motivos nº 01,
de 2004 assevera que quanto ao disposto nos art. 16
e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2001, pode ser considerado plenamente atendido,
uma vez que o acréscimo de despesa previsto para o
exercício de 2004 está previsto no Anexo VII, item 4,
da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004. Para os
exercícios de 2005 e 2006, as estimativas de custos
reduzirão a margem líquida de expansão para despe-
sas de caráter continuado daqueles exercícios. No
entanto, esse aumento de despesa mostra-se com-
patível com o aumento de receita decorrente do cres-
cimento real da economia previsto, conforme de-
monstra a série histórica relativa à ampliação da base
de arrecadação nos últimos anos.

Diante do exposto, consideramos ser a Medida
Provisória nº 163, nos termos da Resolução do Con-
gresso Nacional, adequada orçamentária e financei-
ramente.

Do Mérito
As propostas de alteração da estrutura ministe-

rial e de órgãos da Presidência da República visam
dotar o Poder Executivo Federal de instrumentos ca-
pazes de atender e fazer cumprir os diversos progra-
mas de governo, bem como cumprir sua missão cons-
titucional e preservar os fundamentos instituídos pelo
Título I de nossa Lei Maior.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08155

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL136     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL136     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



Compete ao Governo Federal dispor sobre a or-
ganização e funcionamento dos órgãos da adminis-
tração pública federal, de forma a fornecer condições
para que estas cumpram suas funções dentro dos
princípios fundamentais instituídos pela Constituição
e que norteiam nosso regime democrático de direito.

A proposição, nesse sentido, se mostra adequa-
da e necessária à implementação dos objetivos go-
vernamentais. Com efeito, a atual estrutura dos ór-
gãos e entidades da Administração Federal não aten-
de, em termos quantitativos e qualitativos, às neces-
sidades da sociedade: o enxugamento dos órgãos do
Poder Executivo, levado a cabo por sucessivos Go-
vernos, produziu um grave déficit institucional, de-
monstrado pela elevação da quantidade de órgãos e
responsabilidades que não foi acompanhada pela
ampliação das estruturas de comissionamentos e
cargos efetivos existente. A reorganização ministerial
processada pela Lei nº 10.683, de 2003, num esforço
de contenção do gasto público, foi implementada, no
primeiro ano do atual Governo, sem aumento de des-
pesa, mas, à medida que se constatou que os órgãos
existentes e os que foram criados apresentam neces-
sidades profundas de reestruturação, mostrou-se ine-
vitável a criação de novos cargos. O atual governo
vem, assim, atuando tanto no sentido de prover car-
gos efetivos, por concurso – a Lei Orçamentária para
o ano de 2004 autoriza o provimento de 40.800 car-
gos efetivos – como também de substituir trabalhado-
res terceirizados e aqueles contratados por outras
formas irregulares. A criação de novos cargos em co-
missão e funções gratificadas, contudo, visa atender
a necessidades vinculadas ao gerenciamento e coor-
denação administrativos, em mais de 30 diferentes
ministérios, secretarias, autarquias e fundações, cuja
atuação acha-se prejudicada pelo antes citado déficit
institucional.

Passemos, por fim, à análise das emendas à
Medida Provisória nº 163, de 2003. Não obstante os
meritórios propósitos de seus Autores, as mesmas
devem ser rejeitadas, pelos seguintes motivos:

A Emenda nº 1 visa restabelecer no texto da Lei
nº 10.683, de 2003, na redação que lhe propõe a MP
em análise, a denominação de Ministério da Assistên-
cia Social, sob a justificativa da necessidade de se
dar visibilidade à assistência social como política de
seguridade social. A unificação e nova denominação
proposta pela MP, além de manter a visibilidade e im-
portância da assistência social, objetiva tornar mais
eficaz e sinérgica a ação governamental.

As Emendas nºs 2, 3 e 4 objetivam suprimir o
art. 11 da Medida Provisória, sendo que a de nº 4 se

propõe a suprimir apenas o inciso VII do referido arti-
go. Na verdade, como já demonstrado, os cargos cri-
ados tem o objetivo de atender às novas e crescentes
demandas da administração pública federal e para
estruturar os órgãos criados e transformados.

As Emendas nºs 5, 6, 7 e 8 também objetivam
alterar o art. 11 da MP.: As de nºs 05 e 06 estatuem
que os cargos criados serão destinados obrigatoria-
mente a servidores ocupantes de cargos efetivos. A
de nº 7, além de fixar em 20% o percentual de cargos
a ser preenchido por não ocupantes de cargos efeti-
vos, estabelece outros critérios objetivos e subjetivos
para o preenchimento dos cargos. Já a de nº 8, objeti-
va a vedar descontos em folha para os cargos de con-
fiança. As alterações propostas não se adequam às
finalidades institucionais e estruturais da Presidência
da República e dos Ministérios.

A Emenda nº 9 afirma erroneamente que o art.
12 promove aumento de despesas.

A Emenda nº 10, que versa sobre a vinculação
legal da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN,
não deve ser acolhida, na medida em que a matéria
está adstrita à competência e conveniência da Presi-
dência da República.

Nesse ponto, a Emenda nº 11 prevê a concessão
de aumento/reajuste aos cargos comissionados das
Agências Reguladoras. No entanto, ainda que pudesse
a mesma contar com a nossa acolhida, no mérito, tra-
ta-se de emenda que, por acarretar aumento da despe-
sa prevista, não pode ser acatada, em face do art. 63 da
Constituição Federal. Ademais, o Poder Executivo já
estuda a extensão da nova regra de opção para as
Agências Reguladoras, o que deverá ser, oportuna-
mente, objeto de iniciativa legislativa específica, obser-
vadas as disponibilidades orçamentárias.

As Emendas nºs 12 e 13 que objetivam, respec-
tivamente, suprimir e modificar o art. 14 também não
devem ser acatadas. A supressão de tal dispositivo,
que é cláusula-padrão em textos legais destinados a
promover reestruturações de órgãos, impediria o re-
manejamento e a transposição das dotações consig-
nadas aos órgãos afetados pelas modificações intro-
duzidas. É de entendimento dessa Relatoria que o
art. 167, VI da CF, não é incompatível com a redação
do artigo, posto que a expressão “autorização legisla-
tiva” de que trata esse dispositivo há de ser entendida
em sentido amplo – autorização por texto legal – sob
pena de, por via transversa, impedir-se que a matéria
“reorganização administrativa” possa ser viabilizada
por meio de medida provisória.

Não obstante a rejeição das emendas, algumas
modificações se fazem necessárias ao texto da Medi-
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da Provisória, o que propomos na forma do Projeto de
Lei de Conversão que integra este Parecer. As mu-
danças que propomos visam superar dificuldades ve-
rificadas após a edição da Medida Provisória e que
recomendam que algumas das modificações propos-
tas sejam revistas.

A primeira questão diz respeito á redação do art.
2º da Lei nº 10.683, de 2003, quando são alteradas as
competências da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, na forma do seu parágrafo único, mediante a trans-
ferência, para esse órgão, das competências do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão relativas à
Secretaria de Gestão, também transferida. Embora tal
transferência seja plenamente justificável e defensável,
podendo contribuir para a melhoria do funcionamento
do Governo como um todo, a Relatoria acolhe a solicita-
ção do Poder Executivo de, por ora, retornar à situação
anterior, uma vez que tais modificações requerem estu-
dos mais aprofundados por parte do Executivo, não
sendo, no presente momento, essenciais para a reorga-
nização ministerial proposta. Em conseqüência, devem
ser suprimidos o parágrafo único do art. 2º, a alteração
ao art. 27, inciso XVII, alínea “g” da Lei nº 10.683, de
2003, e o inciso III do art. 4º da Medida Provisória, renu-
merando-se o inciso IV, bem como o inciso II do art. 5º
da Medida Provisória.

Faz-se necessário, ainda, alterar o caput do art.
2º, para alterar a previsão de até três Secretarias na
Casa Civil, posto que a redação anterior previa duas
Secretarias, sendo uma delas a Executiva. Não ha-
vendo a transferência da Secretaria de Gestão, pelos
motivos expostos, deve ser retificada a previsão des-
se dispositivo.

Quanto à Secretaria de Coordenação Política e
Assuntos Institucionais, atendendo-se a solicitação
do Poder Executivo, alteramos o art. 2º-A da Lei nº
10.683, de 2003, para prever a inclusão de uma Se-
cretaria-Adjunta. Complementarmente, altera-se o
art. 8º da Medida Provisória de modo a incluir-se um
Cargo de Natureza Especial de Secretário-Adjunto.
E, em conseqüência, de modo a que essa mudança
preserve o impacto previsto na despesa com pessoal,
alteram-se os incisos I, VIII e IX do art. 11, de modo a
compensar-se, pela supressão de um DAS-6, duas
FG-2 e uma FG-3, o acréscimo da despesa decorren-
te do cargo de natureza especial necessário para a
Secretaria-Adjunta.

Também por solicitação do Poder Executivo, al-
teramos o art. 6º da Lei nº 10.683, de 2003, a fim de
permitir que o Gabinete de Segurança Institucional,
órgão essencial da Presidência da República, possa
dispor em sua estrutura básica de até duas secretari-

as, tendo em vista a necessidade de maior especiali-
zação interna de suas funções. Da mesma forma, al-
tera-se o § 1º do art. 17 da Lei nº 10.683, para dar
nova denominação à Ouvidoria-Geral da República,
órgão que integra a estrutura básica da Controladoria
Geral da União. Assim, para adequar-se as respecti-
vas denominações, altera-se o nome do órgão para
Ouvidoria Geral da União, seguindo-se o modelo ado-
tado no âmbito da Advocacia Geral da União, onde
seus órgãos internos mantém a expressão “da União”
em suas denominações. Dá-se, assim, maior clareza
à abrangência da atuação do órgão, que se limita às
competências do ente estatal União.

Por fim, adequamos a redação do art. 16, superan-
do-se a omissão nele contida, mediante a inclusão da
Advocacia Geral da União nos órgãos que terão a sua
estrutura regimental definida em Decreto Presidencial.

Por conseguinte, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, pelo atendimen-
to dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência, pela adequação financeira e orçamentária,
e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº
163, de 2004, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão que integra este Parecer, com a rejeição de to-
das as emendas apresentadas.

Sala das Sessões, 10 de março de 2004. – De-
putado Zarattini, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2004

À Medida Provisória nº 163,
de 23 de janeiro de 2004

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Minis-
térios, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º A Presidência da República é
constituída, essencialmente, pela Casa Ci-
vil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estraté-
gica, pela Secretaria de Coordenação Políti-
ca e Assuntos Institucionais, pelo Gabinete
Pessoal e pelo Gabinete de Segurança
Institucional.

..............................................................
“Art. 2º À Casa Civil da Presidência da

República compete assistir direta e imedia-
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tamente ao Presidente da República no de-
sempenho de suas atribuições, especial-
mente na coordenação e na integração das
ações do Governo, na verificação prévia da
constitucionalidade e legalidade dos atos
presidenciais, na análise do mérito, da opor-
tunidade e da compatibilidade das propos-
tas, inclusive das matérias em tramitação no
Congresso Nacional, com as diretrizes go-
vernamentais, bem assim, na avaliação e
monitoramento da ação governamental e da
gestão dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal, bem como promover
a publicação e preservação dos atos oficiais
e supervisionar e executar as atividades ad-
ministrativas da Presidência da República e,
supletivamente, da Vice-Presidência da Re-
pública, tendo como estrutura básica o Con-
selho Deliberativo do Sistema de Proteção
da Amazônia, o Conselho Superior do Cine-
ma, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacio-
nal, o Gabinete, duas Secretarias, sendo
uma Executiva, um órgão de Controle Inter-
no e até três Subchefias.”

“Art. 2ºA. À Secretaria de Coordena-
ção Política e Assuntos Institucionais da
Presidência da República compete assistir
direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribui-
ções, especialmente na coordenação políti-
ca do Governo, na condução do relaciona-
mento do Governo com o Congresso Nacio-
nal e os partidos políticos e na interlocução
com os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, tendo como estrutura básica o Ga-
binete, uma Secretaria-Adjunta e até duas
Subchefias.” (NR)

“Art. 6º Ao Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de
suas atribuições, prevenir a ocorrência e ar-
ticular o gerenciamento de crises, em caso
de grave e iminente ameaça à estabilidade
institucional, realizar o assessoramento pes-
soal em assuntos militares e de segurança,
coordenar as atividades de inteligência fe-
deral e de segurança da informação, zelar,
assegurado o exercício do poder de polícia,
pela segurança pessoal do Chefe de Esta-
do, do Vice-Presidente da República, e res-
pectivos familiares, dos titulares dos órgãos

essenciais da Presidência da República, e
de outras autoridades ou personalidades
quando determinado pelo Presidente da Re-
pública, bem como pela segurança dos pa-
lácios presidenciais e das residências do
Presidente e Vice-Presidente da República,
tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de
Inteligência – ABIN, a Secretaria Nacional
Antidrogas, o Gabinete, uma Subchefia e
até duas Secretarias.

..............................................................
....................................... “(NR)
“Art. 17. ................................................
§ 1º A Controladoria-Geral da União

tem como titular o Ministro de Estado do
Controle e da Transparência, e sua estrutu-
ra básica é constituída por: Gabinete,
Assessoria Jurídica, Conselho de Transpa-
rência Pública e Combate à Corrupção, Co-
missão de Coordenação de Controle Inter-
no, Subcontroiadoria-Geral, Ouvidoria-Geral
da União, Secretaria Federal de Controle
Interno e até três Corregedorias.

..............................................................
......................................... “(NR)
“Art. 25. ................................................
.............................................................

II – do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome;

..............................................................
Parágrafo único. São Ministros de

Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe
da Casa Civil, o Chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional, o Chefe da Secretaria
de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica, o Chefe da Secretaria-Geral da
Presidência da República, o Chefe da Se-
cretaria de Coordenação Política e Assuntos
Institucionais da Presidência da República,
o Advogado-Geral da União e o Ministro de
Estado do Controle e da Transparência.”
(NR)

“Art. 27. ................................................
..............................................................
II – Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome:
a) política nacional de desenvolvimen-

to social;
b) política nacional de segurança ali-

mentar e nutricional;
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c) política nacional de assistência social;
d) política nacional de renda de cida-

dania;
e) articulação com os governos fede-

ral, estaduais, do Distrito Federal e munici-
pais e a sociedade civil no estabelecimento
de diretrizes para as políticas nacionais de
desenvolvimento social, de segurança ali-
mentar e nutricional, de renda de cidadania
e de assistência social;

f) articulação entre as políticas e pro-
gramas dos governos federal, estaduais, do
Distrito Federal e municipais e as ações da
sociedade civil ligadas ao desenvolvimento
social, à produção alimentar, alimentação e
nutrição, à renda de cidadania e à assistên-
cia social;

g) orientação, acompanhamento, avali-
ação e supervisão de planos, programas e
projetos relativos às áreas de desenvolvi-
mento social, segurança alimentar e nutrici-
onal, de renda de cidadania e assistência
social;

h) normatização, orientação, supervi-
são e avaliação da execução das políticas
de desenvolvimento social, segurança ali-
mentar e nutricional, de renda de cidadania
e de assistência social;

i) gestão do Fundo Nacional de Assis-
tência Social;

j) coordenação, supervisão, controle e
avaliação da operacionalização de progra-
mas de transferência de renda;

l) aprovação dos orçamentos gerais do
Serviço Social da Indústria – SESI, do Servi-
ço Social do Comércio – SESC e do Serviço
Social do Transporte – SEST; e

..............................................................
“Art. 29. ................................................
..............................................................
II – do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome o Conselho Naci-
onal de Assistência Social, o Conselho de
Articulação de Programas Sociais, o Conse-
lho Gestor do Programa Bolsa Família, e até
cinco Secretarias;

..............................................................
§ 4º Ao Conselho de Articulação de

Programas Sociais, presidido pelo Ministro
de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e composto na forma es-

tabelecida em regulamento pelo Poder Exe-
cutivo, compete propor mecanismos de arti-
culação e integração de programas sociais
e acompanhar a sua implementação.

......................................... “(NR)

Art. 2º Fica criada a Secretaria de Coordena-
ção Política e Assuntos Institucionais da Presidência
da República.

Art. 3º São transformados:
I – o Ministério da Assistência Social em Minis-

tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
II – o Conselho Gestor Interministerial do Programa

Bolsa Família, da Presidência da República, em Conse-
lho Gestor do Programa Bolsa Família, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 4º São transferidas as competências:
I – do Gabinete do Ministro de Estado Extraordi-

nário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, re-
lativas à formulação e coordenação da implementação
da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutrici-
onal, à articulação da participação da sociedade civil
no estabelecimento de diretrizes para a Política Nacio-
nal de Segurança Alimentar e Nutricional, à promoção
da articulação entre as políticas e programas dos go-
vernos federal, estaduais e municipais e as ações da
sociedade civil ligadas à produção alimentar, alimenta-
ção e nutrição, e ao estabelecimento de diretrizes, su-
pervisão e acompanhamento da implementação de
programas no âmbito da Política Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, para o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome;

II – da Casa Civil da Presidência da República,
relativas à coordenação política do Governo, ao rela-
cionamento com o Congresso Nacional, à interlocu-
ção com os Estados, o Distrito Federal e os Municípi-
os e os Partidos Políticos, para a Secretaria de Coor-
denação Política e Assuntos Institucionais da Presi-
dência da República;

III – da Secretaria-Executiva do Conselho Ges-
tor lnterministerial do Programa Bolsa Família, da
Presidência da República, para o Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 5º São transferidas a Subchefia de Assun-
tos Parlamentares e a Subchefia de Assuntos Fede-
rativos da Casa Civil da Presidência da República
para a Secretaria de Coordenação Política e Assun-
tos Institucionais da Presidência da República.

Art. 6º Ficam extintos:
I – o Gabinete do Ministro de Estado Extraordi-

nário de Segurança Alimentar e Combate à Fome;
II – o Conselho do Programa Comunidade Solidá-

ria e a Secretaria-Executiva do Programa Comunidade
Solidária, do Gabinete do Ministro de Estado Extraordi-
nário de Segurança Alimentar e Combate à Fome;
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III – a Secretaria-Executiva do Conselho Gestor
Interministerial do Programa Bolsa Família, da Presi-
dência da República.

Art. 7º Fica criado o cargo de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Coordenação Política e
Assuntos Institucionais da Presidência da República.

Art. 8º Ficam criados um cargo de natureza es-
pecial de Subchefe, na Casa Civil da Presidência da
República, e um cargo de natureza especial de Se-
cretário-Adjunto, na Secretaria de Coordenação Polí-
tica e Assuntos Institucionais da Presidência da Re-
pública, ambos com a remuneração fixada pelo pará-
grafo único do art. 39 da Lei nº 10.683, de 2003.

Art. 9º Fica transformado o cargo de Ministro de
Estado da Assistência Social em Ministro de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 10. Ficam extintos os cargos de Ministro de
Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome e de Secretário-Executivo do Gabi-
nete do Ministro de Estado Extraordinário de Segu-
rança Alimentar e Combate à Fome.

Art. 11. São criados, para atendimento imediato
das necessidades dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública federal e dos demais órgãos criados
ou transformados por esta Medida Provisória, os se-
guintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as seguintes Funções
Gratificadas – FG:

I – onze DAS-6;
II – setenta DAS-5;
III – duzentos e oitenta DAS-4;
IV – duzentos e sessenta DAS-3;
V – quatrocentos e oitenta DAS-2;
VI – duzentos e vinte DAS-1;
VII – mil, cento e setenta e cinco FG-1;
VIII – cento e noventa e oito FG-2; e
IX – noventa e nove FG-3.
Art. 12. A alínea c do inciso III do § 1º do art. 1º

da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

c) 65% (sessenta e cinco por cento) da remune-
ração dos Cargos em Comissão de Natureza Especi-
al, do Grupo DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis
1,2,3 e 4.” (NR)

Art. 13. O acervo patrimonial dos órgãos extintos,
transformados, transferidos, incorporados ou desmem-
brados por esta Medida Provisória será transferido para
os Ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvido
as correspondentes competências.

Parágrafo único. O quadro de servidores efeti-
vos dos órgãos de que trata este artigo será transferi-
do para os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido
as correspondentes competências.

Art. 14. Ë o Poder Executivo autorizado a rema-
nejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orça-

mentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2004
em favor dos órgãos extintos, transformados, transfe-
ridos, incorporados ou desmembrados por esta Medi-
da Provisória, mantida a mesma classificação funcio-
nal-programática, expressa por categoria de progra-
mação em seu menor nível, conforme definida no art.
4º§ 2º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003, inclu-
sive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim
como o respectivo detalhamento por esfera orçamen-
tária, grupos de despesa, fontes de recursos, modali-
dades de aplicação e identificadores de uso.

Art. 15. São transferidas aos órgãos que rece-
beram as atribuições pertinentes e a seus titulares as
competências e incumbências estabelecidas em leis
gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta Medida Provisória,
ou a seus titulares.

Art. 16. O Poder Executivo disporá, em decreto,
na estrutura regimental dos Ministérios dos órgãos
essenciais, dos órgãos de assessoramento direto e
imediato ao Presidente da República, das Secretarias
Especiais da Presidência da República, da Advoca-
cia-Geral da União e da Controladoria-Geral da
União, sobre as competências e atribuições, denomi-
nação das unidades e especificação dos cargos.

Art. 17. O Poder Executivo disporá sobre a orga-
nização, reorganização, denominação de cargos e
funções e funcionamento dos órgãos e das entidades
da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, mediante aprovação ou transformação
das estruturas regimentais.

Art. 18. Até que sejam aprovadas as estruturas
regimentais dos órgãos essenciais e de assessora-
mento da Presidência da República, das Secretarias
Especiais da Presidência da República e dos Ministé-
rios, são mantidas as estruturas, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e a especi-
ficação dos respectivos cargos, vigentes em 31 de
dezembro de 2003, observadas as alterações intro-
duzidas por esta Medida Provisória.

Parágrafo único. Os cargos em comissão inte-
grantes da estrutura dos órgãos de que tratam os inci-
sos II e III do art. 6º ficam remanejados para o Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 19. As despesas decorrentes do disposto
nesta Medida Provisória correrão à conta das dota-
ções orçamentárias consignadas no Orçamento da
União.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 21. Ficam revogados o art. 26, a alínea i do
inciso XVII do art. 27 e o art. 37 da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003.

Brasília, de de 2004; 183º da Independência
e 116º da República.
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ATO DO PRESIDENTE
DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do §
7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a
Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004,
que “Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios, e dá outras providênci-
as”, terá sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias, a partir de 24 de março de 2004, tendo
em vista que sua votação não foi encerrada nas duas
Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 18 de março de 2004. –
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003

Mensagem de veto

Dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.

Art. 1º A Presidência da República é constituída,
essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Ge-
ral, pela Secretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica, pelo Gabinete Pessoal e pelo
Gabinete de Segurança Institucional. (Vide Medida
Provisória nº 163, de 23-1-2004)

§ 1º Integram a Presidência da República, como
órgãos de assessoramento imediato ao Presidente
da República:

I – o Conselho de Governo;
II – o Conselho de Desenvolvimento Econômico

e Social;
III – o Conselho Nacional de Segurança Alimen-

tar e Nutricional;
IV – o Conselho Nacional de Política Energética;
V – o Conselho Nacional de Integração de Políti-

cas de Transporte;
VI – o Advogado-Geral da União;
VII – a Assessoria Especial do Presidente da

República;
VIII – a Secretaria de Imprensa e Divulgação da

Presidência da República;
IX – o Porta-Voz da Presidência da República.

(Vide Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003)
§ 2º Junto à Presidência da República funciona-

rão, como órgãos de consulta do Presidente da Repú-
blica:

I – o Conselho da República;
II – o Conselho de Defesa Nacional.
§ 3º Integram ainda a Presidência da República:
I – a Controladoria-Geral da União;
II – a Secretaria Especial do Conselho de De-

senvolvimento Econômico e Social;
III – a Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres;
IV – a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca;
V – a Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

SEÇÃO II
Das Competências e da Organização

Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República
compete assistir direta e imediatamente ao Presiden-
te da República no desempenho de suas atribuições,
especialmente na coordenação e na integração das
ações do Governo, na verificação prévia da constitu-
cionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na
análise do mérito, da oportunidade e da compatibili-
dade das propostas com as diretrizes governamenta-
is, realizar a coordenação política do Governo, o rela-
cionamento com o Congresso Nacional e os partidos
políticos, a interlocução com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, bem como promover a publi-
cação e preservação dos atos oficiais e supervisionar
e executar as atividades administrativas da Presidên-
cia da República e, supletivamente, da Vice-Presi-
dência da República, tendo como estrutura básica o
Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da
Amazônia, o Conselho Superior do Cinema, o Arqui-
vo Nacional, a Imprensa Nacional, o Gabinete, duas
Secretarias, sendo uma Executiva, um órgão de Con-
trole Interno e até quatro Subchefias. (Vide Medida
Provisória nº 163, de 23-1-2004)

Art. 2º-A. (Vide Medida Provisória nº 163, de
23-1-2004)

....................................................................................
Art. 6º Ao Gabinete de Segurança Institucional

da Presidência da República compete assistir direta e
imediatamente ao Presidente da República no de-
sempenho de suas atribuições, prevenir a ocorrência
e articular o gerenciamento de crises, em caso de
grave e iminente ameaça à estabilidade institucional,
realizar o assessoramento pessoal em assuntos mili-
tares e de segurança, coordenar as atividades de in-
teligência federal e de segurança da informação, ze-
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lar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela
segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Pre-
sidente da República, e respectivos familiares, dos ti-
tulares dos órgãos essenciais da Presidência da Re-
pública, e de outras autoridades ou personalidades
quando determinado pelo Presidente da República,
bem como pela segurança dos palácios presidenciais
e das residências do Presidente e Vice-Presidente da
República, tendo como estrutura básica o Conselho
Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de Inteli-
gência – ABIN, a Secretaria Nacional Antidrogas, o
Gabinete, uma Secretaria e uma Subchefia.

§ 1º Compete, ainda, ao Gabinete de Segurança
Institucional coordenar e integrar as ações do Governo
nos aspectos relacionados com as atividades de preven-
ção do uso indevido de substâncias entorpecentes que
causem dependência física ou psíquica, bem como
aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e
a reinserção social de dependentes.

§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas desempe-
nhará as atividades de Secretaria-Executiva do Con-
selho Nacional Antidrogas, cabendo-lhe, ainda, a
gestão do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.

§ 3º Os locais onde o Chefe de Estado e o
Vice-Presidente da República trabalham, residem,
estejam ou haja a iminência de virem a estar, e adja-
cências, são áreas consideradas de segurança das
referidas autoridades, cabendo ao Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência da República, para
os fins do disposto neste artigo, adotar as necessári-
as medidas para a sua proteção, bem como coorde-
nar a participação de outros órgãos de segurança
nessas ações.

....................................................................................
Art. 17. À Controladoria-Geral da União compe-

te assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições,
quanto aos assuntos e providências que, no âmbito
do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do pa-
trimônio público, ao controle interno, à auditoria públi-
ca, às atividades de ouvidoria-geral e ao incremento
da transparência da gestão no âmbito da Administra-
ção Pública Federal.

§ 1º A Controladoria-Geral da União tem como
titular o Ministro de Estado do Controle e da Transpa-
rência, e sua estrutura básica é constituída por: Gabi-
nete, Assessoria Jurídica, Conselho de Transparên-
cia Pública e Combate à Corrupção, Comissão de Co-
ordenação de Controle Interno, Subcontroladoria-Ge-
ral, Ouvidoria-Geral da República, Secretaria Federal
de Controle Interno e até três Corregedorias.

....................................................................................
Art. 25. Os Ministérios são os seguintes:

....................................................................................
II – da Assistência Social; (Vide Medida Provisó-

ria nº 163, de 23-1-2004)
Parágrafo único. São Ministros de Estado os ti-

tulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil, o Che-
fe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe
da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica e o Chefe da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, o Advogado-Geral da União e o
Ministro de Estado do Controle e da Transparência.
(Vide Medida Provisória nº 163, de 23-1-2004
....................................................................................

Art. 26. Fica criado o Gabinete do Ministro de
Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome, vinculado á Presidência da Repú-
blica. (Vide Medida Provisória nº 163, de 23-1-2004)

§ 1º Ao Ministro de Estado Extraordinário de Se-
gurança Alimentar e Combate à Fome compete:

I – formular e coordenar a implementação da
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, com o objetivo de garantir o direito humano à ali-
mentação no território nacional;

II – articular a participação da sociedade civil no
estabelecimento de diretrizes para a Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional.

III – promover a articulação entre as políticas e
programas dos governos federal, estaduais e munici-
pais e as ações da sociedade civil ligadas à produção
alimentar, alimentação e nutrição;

IV – estabelecer diretrizes e supervisionar e
acompanhar a implementação de programas no âm-
bito da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional.

§ 2º Integram a estrutura do Gabinete do Minis-
tro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar
e Combate à Fome o Conselho do Programa Comuni-
dade Solidária, a Secretaria-Executiva do Programa
Comunidade Solidária e até duas Secretarias.

§ 3º O Programa Comunidade Solidária, criado
pelo art. 1º da Lei nº 9.649. de 27 de maio de 1998,
fica vinculado ao Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à
Fome.

§ 4º O Poder Executivo disporá sobre a compo-
sição e as competências do Conselho do Programa
Comunidade Solidária.
....................................................................................

Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de
competência de cada Ministério são os seguintes:
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....................................................................................
II – Ministério da Assistência Social: (Vide Medi-

da Provisória nº 163. de 23.1.2004’)
a) política nacional de assistência social;
b) normatização, orientação, supervisão e avali-

ação da execução da política de assistência social;
c) orientação, acompanhamento, avaliação e

supervisão de planos, programas e projetos relativos
à área da assistência social;

d) articulação, coordenação e avaliação dos
programas sociais do governo federal;

e) gestão do Fundo Nacional de Assistência So-
cial;

f) aprovação dos orçamentos gerais do Serviço
Social da Indústria (SESI), do Serviço Social do Co-
mércio (SESC) e do Serviço Social do Transporte
(SEST);

....................................................................................
XVII – Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão:
a) participação na formulação do planejamento

estratégico nacional;
b) avaliação dos impactos socioeconômicos

das políticas e programas do Governo Federal e ela-
boração de estudos especiais para a reformulação de
políticas;

c) realização de estudos e pesquisas para
acompanhamento da conjuntura socioeconômica e
gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos naci-
onais;

d) elaboração, acompanhamento e avaliação
do plano plurianual de investimentos e dos orçamen-
tos anuais;

e) viabilização de novas fontes de recursos para
os planos de governo;

f) formulação de diretrizes, coordenação das
negociações, acompanhamento e avaliação dos fi-
nanciamentos externos de projetos públicos com or-
ganismos multilaterais e agências governamentais;

g) coordenação e gestão dos sistemas de pla-
nejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de admi-
nistração de recursos da informação e informática e
de serviços gerais; (Vide Medida Provisória nº 163. de
23-1-2004)

h) formulação de diretrizes e controle da gestão
das empresas estatais;

i) acompanhamento do desempenho fiscal do
setor público; (Vide Medida Provisória nº 163, de
23-1-2004)

j) administração patrimonial;
l) política e diretrizes para modernização do

Estado;

....................................................................................
Art. 29. Integram a estrutura básica:
.......................................
II – do Ministério da Assistência Social o Conse-

lho Nacional de Assistência Social, o Conselho de
Articulação de Programas Sociais e até três Secreta-
rias; (Vide Medida Provisória nº 163, de 23-1-2004)

....................................................................................
§ 4º Ao Conselho de Articulação de Programas

Sociais, presidido pelo Ministro de Estado da Assis-
tência Social e composto na forma estabelecida em
regulamento pelo Poder Executivo, compete apreciar
previamente es propostas de criação, ampliação ou
alteração de programas sociais mantidos pelo Gover-
no Federal, bem como propor mecanismos de articu-
lação e integração de programas sociais e acompa-
nhar a sua implementação. (Vide Medida Provisória
nº 163, de 23-1-2004)
....................................................................................

Art. 37. Fica criado o cargo de Ministro de Esta-
do Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate
à Fome. (Vide Medida Provisória nº 163. de
23-1-2004)
....................................................................................

Art. 39. Ficam criados:
I – um cargo de natureza especial de Chefe do

Gabinete Pessoal do Presidente da República;
II – dois cargos de Subsecretário DAS 101.6, na

Secretaria-Geral da Presidência da República;
III – um cargo de natureza especial de Secretário

Adjunto, na Secretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica da Presidência da República;

IV – cinco cargos de Assessor Especial DAS
102.6, na Assessoria Especial do Presidente da Re-
pública;

V – um cargo de direção e assessoramento su-
perior DAS 101.6 de Porta-Voz da Presidência da Re-
pública.

Parágrafo único. A remuneração dos cargos de
natureza especial referidos nos incisos I e III é de
R$8.000,00 (oito mil reais).
....................................................................................

LEI Nº 10.470, DE 25 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre a remuneração dos
Cargos em Comissão de Natureza Espe-
cial – NES e do Grupo – Direção e Asses-
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soramento Superiores – DAS, dos Car-
gos de Direção - CD e das Funções Grati-
ficadas - FG das Instituições Federais de
Ensino, e dá outras providências.

Art. 1º As remunerações dos Cargos em Comis-
são de Natureza Especial – NES e do Grupo – Dire-
ção e Assessoramento Superiores – DAS, e dos Car-
gos de Direção – CD das Instituições Federais de
Ensino, constituídas de parcela única, passam a ser
as constantes do anexo a esta lei.

§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo ou em-
prego permanente na Administração Pública Federal di-
reta ou indireta, investido nos cargos a que se refere o
caput deste artigo, poderá optar por uma das remunera-
ções a seguir discriminadas, obedecidos os limites fixa-
dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994:

l – a remuneração do Cargo em Comissão,
acrescida dos anuênios;

II – a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão e a remuneração do cargo efetivo ou
emprego; ou

III – a remuneração do cargo efetivo ou empre-
go, acrescida dos seguintes percentuais da remune-
ração do respectivo Cargo em Comissão:

a) 65% (sessenta e cinco por cento) da remune-
ração dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, níve-
is 1 e 2;

b) 75% (setenta e cinco por cento) da remunera-
ção dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, nível 3; e

c) 40% (quarenta por cento) da remuneração
dos Cargos em Comissão de Natureza Especial, do
Grupo DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.
(Vide Medida Provisória nº 163, de 23-1-2004)
....................................................................................

LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003

Mensagem de veto

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2004 e
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4º Para efeito desta lei, entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da

ação governamental visando à concretização dos ob-
jetivos pretendidos, sendo mensurado por indicado-
res estabelecidos no plano plurianual;

II – atividade, um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de modo

contínuo e permanente, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de governo;

III – projeto, um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expan-
são ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – operação especial, as despesas que não
contribuem para a manutenção, expansão ou aperfei-
çoamento das ações de governo, das quais não re-
sulta um produto, e não gera contraprestação direta
sob a forma de bens ou serviços;

V – subtítulo, o menor nível da categoria de pro-
gramação, sendo utilizado, especialmente, para es-
pecificar a localização física da ação; e

VI – unidade orçamentária, o menor nível da
classificação institucional, agrupada em órgãos orça-
mentários, entendidos estes como os de maior nível
da classificação institucional.

§ 1º Cada programa identificará as ações ne-
cessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma
de atividades, projetos ou operações especiais, espe-
cificando os respectivos valores e metas, bem como
as unidades orçamentárias responsáveis pela reali-
zação da ação.

§ 2º As categorias de programação de que trata
esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentá-
ria por programas, atividades, projetos ou operações
especiais, desdobrados em subtítulos, com indicação
do produto, da unidade de medida e da meta física.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória
nº 164, de 2004)

Dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social incidentes sobre
a importação de bens e serviços, e dá
outras providências.

Este avulso contém os seguintes documentos:
– Projeto de Lei de Conversão
– Medida Provisória original
– Mensagem do Presidente da República nº
43/2004
– Exposição de Motivos nº 8/2004, do Ministro de
Estado da Fazenda
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– Ofício nº 350/2004 da Câmara dos Deputados en-
caminhando a matéria ao Senado
– Calendário de tramitação da Medida Provisória
– Emendas apresentadas perante a Comissão Mista
– Nota Técnica s/nº/2004, da Consultoria de Orça-
mento, Fiscalização e Controle do Senado Federal
– Parecer sobre a Medida Provisória, em substitui-
ção à Comissão Mista, proferido no Plenário da Câ-
mara dos Deputados – Relator: Deputado Mário Ne-
gromonte (PP/BA)
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados
– Legislação Citada

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória
nº 164, de 2004)

Dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para Financiamen-
to da Seguridade Social, incidentes so-
bre a importação de bens e serviços, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da Incidência

Art. 1º Ficam instituídas a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importa-
ção de Produtos Estrangeiros ou Serviços –
PIS/PASEP – Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior – COFINS – Importação, com base nos arts.
149, § 2º, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição,
observado o disposto no seu art. 195, § 6º.

§ 1º Os serviços a que se refere o caput deste
artigo são os provenientes do exterior prestados por
pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domicili-
ada no exterior, nas seguintes hipóteses:

I – executados no País; ou
II – executados no exterior, cujo resultado se ve-

rifique no País.
§ 2º Consideram-se também estrangeiros:
I – bens nacionais ou nacionalizados exporta-

dos, que retornem ao País, salvo se:

a) enviados em consignação e não
vendidos no prazo autorizado;

b) devolvidos por motivo de defeito
técnico para reparo ou para substituição;

c) por motivo de modificações na siste-
mática de importação por parte do país im-
portador;

d) por motivo de guerra ou de calami-
dade pública; ou

e) por outros fatores alheios à vontade
do exportador;

II – os equipamentos, as máquinas, os veícu-
los, os aparelhos e os instrumentos, bem como as
partes, as peças, os acessórios e os componentes,
de fabricação nacional, adquiridos no mercado inter-
no pelas empresas nacionais de engenharia e ex-
portados para a execução de obras contratadas no
exterior, na hipótese de retornarem ao País.

Art. 2º As contribuições instituídas no art. 1º
desta Lei não incidem sobre:

I – bens estrangeiros que, corretamente descri-
tos nos documentos de transporte, chegarem ao País
por erro inequívoco ou comprovado de expedição e
que forem redestinados ou devolvidos para o exterior;

II – bens estrangeiros idênticos, em igual quanti-
dade e valor, e que se destinem à reposição de outros
anteriormente importados que se tenham revelado,
após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou im-
prestáveis para o fim a que se destinavam, observada
a regulamentação do Ministério da Fazenda;

III – bens estrangeiros que tenham sido objeto
de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que
não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos;

IV – bens estrangeiros devolvidos para o exterior
antes do registro da declaração de importação, obser-
vada a regulamentação do Ministério da Fazenda;

V – pescado capturado fora das águas territoria-
is do País por empresa localizada no seu território,
desde que satisfeitas as exigências que regulam a
atividade pesqueira;

VI – bens aos quais tenha sido aplicado o regi-
me de exportação temporária;

VII – bens ou serviços importados pelas entida-
des beneficentes de assistência social, nos termos do
§ 7º do art. 195 da Constituição, observado o disposto
no art. 10 desta Lei;

VIII – bens em trânsito aduaneiro de passagem
acidentalmente destruídos;
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IX – bens avariados ou que se revelem impres-
táveis para os fins a que se destinavam, desde que
destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despa-
chados para consumo, sem ônus para a Fazenda Na-
cional; e

X – o custo do transporte internacional e de outros
serviços, que tiverem sido computados no valor aduanei-
ro que serviu de base de cálculo da contribuição.

CAPÍTULO II
Do Fato Gerador

Art. 3º O fato gerador será:
I – a entrada de bens estrangeiros no território

nacional; ou
II – o pagamento, o crédito, a entrega, o empre-

go ou a remessa de valores a residentes ou domicilia-
dos no exterior como contraprestação por serviço
prestado.

§ 1º Para efeito do inciso I docaput deste artigo,
consideram–se entrados no território nacional os
bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração adu-
aneira.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica:
I – às malas e às remessas postais internacio-

nais; e
II – à mercadoria importada a granel que, por

sua natureza ou condições de manuseio na descar-
ga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde
que o extravio não seja superior a 1% (um por cento).

§ 3º Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo
em percentual superior ao fixado no inciso II do § 2º
deste artigo, serão exigidas as contribuições somente
em relação ao que exceder a 1% (um por cento).

Art. 4º Para efeito de cálculo das contribuições,
considera–se ocorrido o fato gerador:

I – na data do registro da declaração de importa-
ção de bens submetidos a despacho para consumo;

II – no dia do lançamento do correspondente
crédito tributário, quando se tratar de bens constantes
de manifesto ou de outras declarações de efeito equi-
valente, cujo extravio ou avaria for apurado pela auto-
ridade aduaneira;

III – na data do vencimento do prazo de perma-
nência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado
o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a
pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18
da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999;

IV – na data do pagamento, do crédito, da entre-
ga, do emprego ou da remessa de valores na hipóte-
se de que trata o inciso II docaput do art. 3º desta lei.

Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput
deste artigo aplica–se, inclusive, no caso de despa-
cho para consumo de bens importados sob regime
suspensivo de tributação do imposto de importação.

CAPÍTULO III
Do Sujeito Passivo

Art. 5º São contribuintes:
I – o importador, assim considerada a pessoa fí-

sica ou jurídica que promova a entrada de bens es-
trangeiros no território nacional;

II – a pessoa física ou jurídica contratante de
serviços de residente ou domiciliado no exterior; e

III – o beneficiário do serviço, na hipótese em
que o contratante também seja residente ou domicili-
ado no exterior.

Parágrafo único. Equiparam–se ao importador o
destinatário de remessa postal internacional indicado
pelo respectivo remetente e o adquirente de merca-
doria entrepostada.

Art. 6º São responsáveis solidários:
I – o adquirente de bens estrangeiros, no caso

de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

II – o transportador, quando transportar bens
procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro,
inclusive em percurso interno;

III – o representante, no País, do transportador
estrangeiro;

IV – o depositário, assim considerado qualquer
pessoa incumbida da custódia de bem sob controle
aduaneiro; e

V – o expedidor, o operador do transporte multi-
modal ou qualquer subcontratado para a realização
do transporte multimodal.

CAPÍTULO IV
Da Base de Cálculo

Art. 7º A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro que servir ou que serviria

de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do montante desse imposto, do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS devido e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta lei; ou

II – o valor pago, creditado, entregue, emprega-
do ou remetido para o exterior, antes da retenção do
imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Servi-
ços de qualquer Natureza – ISS e do valor das própri-
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as contribuições, na hipótese do inciso II do caput do
art. 3º desta lei.

§ 1º A base de cálculo das contribuições inci-
dentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exteri-
or é de 8% (oito por cento) do valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se
aos prêmios de seguros não enquadrados no dispos-
to no inciso X do art. 2º desta lei.

§ 3º A base de cálculo fica reduzida:
I – em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por

cento), no caso de importação, para revenda, de ca-
minhões chassi com carga útil igual ou superior a
1.800kg (mil e oitocentos quilogramas) e caminhão
monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500kg
(mil e quinhentos quilogramas), classificados na posi-
ção 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, observadas as es-
pecificações estabelecidas pela Secretaria da Recei-
ta Federal; e

II – em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um dé-
cimo por cento), no caso de importação, para reven-
da, de produtos classificados nos seguintes códigos e
posições da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00,
87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados
aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos
8702.10.00 e 8702.90.90).

CAPÍTULO V
Das Alíquotas

Art. 8º As contribuições serão calculadas medi-
ante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o
art. 70 desta Lei, das alíquotas de:

I – 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centési-
mos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e

II – 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

§ 1º As alíquotas serão de:
I – no caso de importação de gás liquefeito de

petróleo – GLP, exceto o gás natural classificado no
código 2711.11 da Nomenclatura Comum do Merco-
sul – NCM:

a) 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centé-
simos por cento), para o PIS/PASEP– Importação;

b) 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro cen-
tésimos por cento), para a COFINS – Importação;

II – no caso de importação de querosene de avi-
ação:

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos
por cento), para o PIS/PASEP-Importação;

b) 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

§ 2º Na importação dos produtos classificados
nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2, e nos códigos
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00, 3303.00 a 33.07, 3401.11.90,
3401.20.10 e 9603.21.00, todos da NCM, as alíquo-
tas serão de:

I – 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento),
para o PIS/PASEP– Importação; e

II – 10,3% (dez inteiros e três décimos por cen-
to), para a COFINS-Importação.

§ 3º Na importação dos produtos classificados
nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da NCM, as alíquotas serão de:

I – 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centési-
mos por cento), para o PIS/PASEP– Importação; e

II – 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centé-
simos por cento), para a COFINS – Importação.

§ 4º o disposto no § 3º deste artigo, relativamen-
te aos produtos classificados no Capitulo 84 da NCM,
aplica-se, exclusivamente, aos produtos autopropul-
sados.

§ 5º Na importação dos produtos. classificados
nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e
40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alí-
quotas serão de:

I – 1,43% (um inteiro e quarenta e três centési-
nos por cento), para o PIS/PASEP – Importação; e

II – 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cen-
to), para a COFINS – Importação.

§ 6º A importação das embalagens referidas no
art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
fica sujeita ao pagamento do PIS/PASEP-Importação
e da COFINS – Importação, fixada por unidade de
produto, às alíquotas previstas naquele artigo, com a
alteração inserida pelo art. 21 desta Lei.

§ 7º A importação dos produtos referidos no art.
49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica
sujeita ao recolhimento das contribuições de que trata
esta Lei, fixadas por unidade de produto, às alíquotas
previstas no art. 52 da mencionada Lei, independen-
temente de o importador haver optado pelo regime
especial de apuração e pagamento ali referido.
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§ 8º A importação dos produtos referidos no art.
23 desta lei fica sujeita ao pagamento das contribui-
ções de que trata esta lei, fixadas por unidade de vo-
lume do produto, às alíquotas previstas no citado arti-
go, independentemente de o importador haver opta-
do pelo regime especial de apuração e pagamento ali
referido.

§ 9º Ficam reduzidas a zero as alíquotas das
contribuições instituídas no art. 1º desta Lei:

I – nas importações dos produtos relacionados
nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de
2002; e

II – nas importações dos produtos classificados
nas posições 27.09, 27.10, 27.11 e 3824.90 da NCM,
destinados à industrialização.

CAPÍTULO VI
Da Isenção

Art. 9º São isentas das contribuições de que tra-
ta o art. 1º desta Lei:

I – as importações realizadas:

a) pela União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, suas autarquias e funda-
ções instituídas e mantidas pelo poder públi-
co;

b) pelas Missões Diplomáticas e Re-
partições Consulares de caráter permanente
e pelos respectivos integrantes;

c) pelas representações de organis-
mos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o
Brasil seja membro, e pelos respectivos in-
tegrantes;

II – as hipóteses de:

a) amostras e remessas postais inter-
nacionais, sem valor comercial;

b) remessas postais e encomendas
aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;

c) bagagem de viajantes procedentes
do exterior e bens importados a que se apli-
quem os regimes de importação simplificada
ou especial;

d) bens adquiridos em loja franca no
País;

e) bens trazidos do exterior, no comér-
cio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados, à subsis-

tência da unidade familiar de residentes nas
cidades fronteiriças brasileiras;

f) bens importados sob o regime adua-
neiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;

g) objetos de arte, classificados nas
posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da
NCM, recebidos em doação por museus ins-
tituídos e mantidos pelo poder público ou
por outras entidades culturais reconhecidas
como de utilidade pública;

h) importação de partes, peças e com-
ponentes, destinados ao emprego na con-
servação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Espe-
cial Brasileiro;

i) máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos, e suas partes e peças de re-
posição, acessórios, matérias-primas e pro-
dutos intermediários, importados por institui-
ções científicas e tecnológica., atendidos os
requisitos da Lei nº 8.010, de 29 de março
de 1990;

j) embarcações construídas no Brasil e
transferidas por matriz de empresa brasilei-
ra de navegação para subsidiária integral no
exterior, que retornem ao registro brasileiro
como propriedade da mesma empresa naci-
onal de origem;

l) importação de máquinas, equipamen-
tos, aparelhos, instrumentos, suas partes e
peças de reposição, e películas cinematográ-
ficas virgens, sem similar nacional, destinados
à indústria cinematográfica e audiovisual, con-
forme regulamentação do Poder Executivo;

m) importação de livros e periódicos e
de papel sem similar nacional, destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, na
forma a ser estabelecida em regulamento
do Poder Executivo.

Parágrafo único. As isenções de que trata este
artigo somente serão concedidas se satisfeitos os
requisitos e condições exigidos para o reconheci-
mento de isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI vinculado à importação, salvo no
caso da alínea l do inciso II do caput deste artigo.

Art. 10. Quando a isenção for vinculada à quali-
dade do importador, a transferência de propriedade
ou a cessão de uso dos bens, a qualquer título, obriga
ao prévio pagamento das contribuições de que trata
esta Lei.

08172 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    153ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     153ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     153ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go não se aplica aos bens transferidos ou cedidos:

I – a pessoa ou a entidade que goze de igual tra-
tamento tributário, mediante prévia decisão da autori-
dade administrativa da Secretaria da Receita Federal;

II – após o decurso do prazo de 3 (três) anos,
contado da data do registro da declaração de impor-
tação; e

III – a entidades beneficentes, reconhecidas
como de utilidade pública, para serem vendidos em
feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que re-
cebidos em doação de representações diplomáticas
estrangeiras sediadas no País.

Art. 11. A isenção das contribuições, quando
vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada
à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivaram a concessão.

Art. 12. Desde que mantidas as finalidades que
motivaram a concessão e mediante prévia decisão da
autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal, poderá ser transferida a propriedade ou ce-
dido o uso dos bens antes de decorrido o prazo de 3
(três) anos a que se refere o inciso II do parágrafo úni-
co do art. 10 desta Lei, contado da data do registro da
correspondente declaração de importação.

CAPÍTULO VII
Do Prazo de Recolhimento

Art. 13. As contribuições de que trata o art. 1º
desta Lei serão pagas:

I – na data do registro da declaração de impor-
tação, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º
desta Lei;

II – na data do pagamento, crédito, entrega, em-
prego ou remessa, na hipótese do inciso II do caput
do art. 3º desta Lei;

III – na data do vencimento do prazo de perma-
nência do bem no recinto alfandegado, na hipótese
do inciso III do caput do art. 4º desta Lei.

CAPÍTULO VIII
Dos Regimes Aduaneiros Especiais

Art. 14. As normas relativas à suspensão do pa-
gamento do imposto de importação ou do IPI vincula-
do à importação, relativas aos regimes aduaneiros
especiais, aplicam-se também às contribuições de
que trata o art. 1º desta Lei.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às importações, efetuadas por empresas lo-
calizadas na Zona Franca de Manaus, de bens a se-
rem empregados na elaboração de matérias-primas,

produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a emprego em processo de industrializa-
ção por estabelecimentos ali instalados, consoante
projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus –
SUFRAMA, de que trata o art. 5º A da Lei nº 10.637,
de 30 de dezembro de 2002.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal estabele-
cerá os requisitos necessários para a suspensão de
que trata o § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IX
Do Crédito

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos
termos dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
poderão descontar crédito, para fins de determinação
dessas contribuições, em relação às importações sujei-
tas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1º
desta Lei, nas seguintes hipóteses:

I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na

prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;

III – energia elétrica consumida nos estabeleci-
mentos da pessoa jurídica;

IV – aluguéis e contraprestações de arrenda-
mento mercantil de prédios, máquinas e equipamen-
tos utilizados na atividade da empresa;

V – máquinas, equipamentos e outros bens in-
corporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utili-
zação na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.

§ 1º O direito ao crédito de que trata este artigo
aplica-se em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.

§ 2º O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 3º o crédito de que trata o caput deste artigo
será apurado mediante a aplicação das alíquotas pre-
vistas no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezem-
bro 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, so-
bre o valor que serviu de base de cálculo das contri-
buições de que trata esta Lei, acrescido do valor das
próprias contribuições e, quando integrante do custo
de aquisição, do IPI vinculado à importação.

§ 4º Na hipótese do inciso V do caput deste arti-
go, o crédito será determinado mediante a aplicação
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das alíquotas referidas no § 3º deste artigo sobre o
valor da depreciação ou amortização contabilizada a
cada mês.

§ 5º Para os efeitos deste artigo, aplicam-se no
que couber as disposições dos §S 8º e 9º do art. 3º
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 6º O disposto no inciso II do caput deste artigo
alcança os direitos autorais pagos pela indústria fono-
gráfica desde que estes direitos tenham se sujeitado ao
pagamento das contribuições de que trata esta Lei.

Art. 16. Ressalvado o disposto no art. 17 desta
Lei, é vedada a utilização do crédito de que trata o art.
15 desta Lei nas hipóteses referidas nos incisos III e
IV do § 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei nº 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos incisos III e IV do § 30 do
art. 1º e no art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003.

Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos
produtos referidos nos §§ 1º a 3º e 5º a 8º do art. 8º
desta Lei poderão descontar crédito, para fins de de-
terminação da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, em relação à importação desses produtos,
nas hipóteses:

I – dos §§ 1º e 8º do art. 8º desta Lei, quando
destinados à revenda, ainda que ocorra fase interme-
diária de mistura;

II – dos §S 2º, 3º e 5º a 7º do art. 8º desta Lei,
quando destinados à revenda.

§ 1º As pessoas jurídicas submetidas ao regime
especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, poderão descontar créditos,
para fins de determinação da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, em relação à importação
dos produtos referidos no § 6º do art. 8º desta lei, utili-
zados no processo de industrialização dos produtos
de que trata o § 7º do mesmo artigo, bem como em re-
lação à importação desses produtos e demais produ-
tos constantes do Anexo Único da Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003.

§ 2º Os créditos de que trata este artigo serão
apurados mediante a aplicação das alíquotas da con-
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da venda, no mercado in-
terno, dos respectivos produtos, na forma da legisla-
ção específica, sobre o valor de que trata o § 3º do art.
15 desta Lei.

§ 3º Nas hipóteses dos §S 6º e 7º do art. 8º des-
ta Lei, os créditos serão determinados com base nas
alíquotas específicas referidas nos arts. 51 e 52 da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 3º deste artigo,
os créditos dos demais produtos constantes do Anexo
Único da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, se-
rão determinados com base nas alíquotas de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei.

§ 5º Na hipótese do § 8º do art. 8º desta Lei, os
créditos serão determinados com base nas alíquotas
específicas referidas no art. 23 desta Lei.

Art. 18. No caso da importação por conta e ordem
de terceiros, os créditos de que tratam os arts. 15 e 17
desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.

CAPÍTULO X
Do Lançamento de Ofício

Art. 19. Nos casos de lançamentos de ofício, se-
rão aplicadas no que couber as disposições dos arts.
43 e 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO XI
Da Administração do Tributo

Art. 20. Compete à Secretaria da Receita Fede-
ral a administração e a fiscalização das contribuições
de que trata esta Lei.

§ 1º As contribuições sujeitam-se às normas re-
lativas ao processo administrativo fiscal de determi-
nação e exigência do crédito tributário e de consulta
de que trata o Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, bem como, no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, do imposto de impor-
tação, especialmente quanto à valoração aduaneira,
e da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal editará, no
âmbito de sua competência, as normas necessárias à
aplicação do disposto nesta Lei.

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais

Art. 21. Os arts. 10, 15, 49, 51 e 53 da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 10. ................................................
..............................................................
XV – as receitas decorrentes de ven-

das de mercadorias realizadas pelas pesso-
as jurídicas referidas no art. 15 do Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.” (NR)

“Art. 15. Aplica-se à contribuição para
o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
o disposto nos incisos I e II do § 3º do art.
10; nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §
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10, incisos II e III, § 6º, inciso I, § 10 e § II,
do art. 30; nos §§ 3º e 4º do art. 6º; e nos
arts. 7º, 8º, 10, incisos XI a XV, e 13 desta
Lei.” (NR)

“Art. 49. As contribuições para o
PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos im-
portadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos
classificados nas posições 22.02, 22.03 e
no código 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de
dezembro de 2002, serão calculadas sobre
a roceita bruta decorrente da venda destes
produtos, respectivamente, com a aplicação
das alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e
nove décimos por cento).

..................................................” (NR)
“Art. 51. As receitas decorrentes da

venda de embalagens, pelas pessoas jurídi-
cas industriais e pelos importadores, desti-
nadas ao envasamento dos produtos relaci-
onados no art. 49 desta Lei, ficam sujeitas
ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unida-
de de produto, respectivamente, em:

..............................................................
III – embalagens de vidro não-retorná-

veis classificadas no código 7010.90.21 da
TIPI, para refrigerantes ou cervejas:
R$0,0294 (duzentos e noventa e quatro dé-
cimos de milésimo de real) e R$0,1360
(cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamen-
to da embalagem final.

........................................” (NR)
“Art. 53. Fica o Poder Executivo autori-

zado a fixar coeficientes para redução das
aliquotas previstas nos arts. 51 e 52 desta
Lei, os quais poderão ser alterados para
mais ou para menos, ou extintos, em rela-
ção aos produtos ou sua utilização, a qual-
quer tempo.” (NR)

Art. 22. O art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
I – 4,23% (quatro inteiros e vinte e

três centésimos por cento) e 19,53% (deze-

nove inteiros e cinqüenta e três centésimos
por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas, exceto
gasolina de aviação;

II – 3,51% (três inteiros e cinqüenta e
um centésimos por cento) e 16,18% (dezes-
seis inteiros e dezoito centésimos por cen-
to), incidentes sobre a receita bruta decor-
rente da venda de óleo diesel;

...................................” (NR)

Art. 23. O importador ou fabricante dos produ-
tos referidos nos incisos I e II do art. 40 da Lei nº
9.718, de 27 de novembro de 1998, poderá optar
por regime especial de apuração e pagamento das
contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, no
qual os valores das contribuições são fixados por
unidade de metro cúbico do produto, respectiva-
mente, em:

I – R$141,10 (cento e quarenta e um reais e
dez centavos) e R$651,40 (seiscentos e cinqüenta e
um reais e quarenta centavos), para gasolinas, exce-
to gasolina de aviação; e

II – R$82,20 (oitenta e dois reais e vinte centa-
vos) e R$379,30 (trezentos e setenta e nove reais e
trinta centavos) , para óleo diesel.

§ 1º A opção prevista neste artigo será exercida,
segundo normas e condições estabelecidas pela Se-
cretaria da Receita Federal, até o último dia útil do
mês de novembro de cada ano-calendário, produzin-
do efeitos, de forma irretratável, durante todo o
ano-calendário subseqüente ao da opção.

§ 2º Excepcionalmente para o ano-calendário
de 2004, a opção poderá ser exercida até o último dia
útil do mês de abril, produzindo efeitos, de forma irre-
tratável, a partir do mês subseqüente ao da opção,
até 31 de dezembro de 2004.

§ 3º No caso da opção efetuada nos termos dos
§§ 1º e 2º deste artigo, a Secretaria da Receita Fede-
ral divulgará o nome da pessoa juridica optante e a
data de inicio da opção.

§ 4º A opção a que se refere este artigo será au-
tomaticamente prorrogada para o ano-calendário se-
guinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, até o último dia útil do mês de outu-
bro do ano-calendário, hipótese em que a produção
de efeitos se dará a partir do dia 10 de janeiro do
ano-calendário subseqüente.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar
coeficientes para redução das alíquotas previstas
neste artigo, os quais poderão ser alterados, para
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mais ou para menos, ou extintos, em relação aos pro-
dutos ou sua utilização, a qualquer tempo.

Art. 24. O inciso III do § 2º do art. 8º da Lei nº
10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
III – será de, no mínimo, R$20,00

(vinte reais);
.................................” (NR)

Art. 25. O disposto no art. 9º da Medida Provi-
sória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, apli-
ca-se, também, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 10 de abril de 2004, às remes-
sas para o exterior vinculadas ao pagamento de
despesas relacionadas com a promoção de destinos
turísticos brasileiros.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no ca-
put deste artigo, entende-se por despesas vinculadas
à promoção de destinos turísticos brasileiros aquelas
decorrentes de pesquisa de mercado, participação
em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusi-
ve aluguéis e arrendamentos de estandes e locais de
exposição.

Art. 26. Ficam excluídos do Anexo Único da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a cevada cervejei-
ra, o malte não torrado, inteiro ou partido, o malte torra-
do, inteiro ou partido, os cones de lúpulo triturados, moí-
dos ou em pellets, os sucos e extratos vegetais de lúpu-
lo, as preparações antioxidantes, o ácido algínico e algi-
natos, classificados, respectivamente, nos códigos
1003.00.91, 1107.10.10, 1107.20.10, 1210.20.10,
1302.13.00, 3824.90.41 e 3913.10.00 da TIPI.

§ 1º As pessoas jurídicas referidas no art. 49 da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito na forma do art. 3º da citada Lei, em
relação aos produtos de que trata o caput deste arti-
go, independentemente de terem optado pela tributa-
ção pelo regime especial de apuração e pagamento
das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, fi-
xadas por unidade de litro do produto.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se
também ao direito de descontar crédito na forma do
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002.

Art. 27. As cooperativas de produção agrope-
cuária a que se refere o art. 10 da Lei nº 10.676, de 22
de maio de 2003, poderão utilizar crédito presumido,
para fins de dedução do montante devido da contribu-
ição para o PIS/PASEP e da COFINS, calculado so-
bre o valor total das aquisições de matérias-primas,

produtos intermediários e materiais de embalagem,
para utilização no processo produtivo, ou de produtos
acabados recebidos de cooperado.

§ 1ºO percentual a ser utilizado para determina-
ção do crédito presumido será de:

I – 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por
cento), no caso de aquisições de pessoas jurídicas
domiciliadas no País ou de importação;

II – 3,68% (três inteiros e sessenta e oito centé-
simos por cento), no caso de aquisições de pessoas
físicas residentes no Pais.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se,
também, sobre o valor dos bens referidos no caput
deste artigo, recebidos de cooperados, pessoa física
ou jurídica.

§ 3º o montante do crédito presumido será de-
terminado mediante a aplicação dos percentuais refe-
ridos no § 1º deste artigo sobre o valor das aquisições
e recebimentos, segregadas de acordo com seus in-
cisos, realizadas em cada período de apuração das
contribuições referidas no caput deste artigo, na pro-
porção existente entre a receita de exportação e a re-
ceita operacional bruta da cooperativa exportadora,
no mesmo período.

§ 4º o crédito presumido não utilizado em deter-
minado mês de apuração poderá ser:

I  –  aproveitado nos meses subseqüentes; ou
II – compensado com débitos da própria coope-

rativa, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Rece-
ita Federal, observada a legislação específica aplicá-
vel à matéria.

§ 5º Aplica-se ao disposto neste artigo, no que
couber, o disposto na Lei nº 10.676, de 22 de maio de
2003, e alterações posteriores, inclusive no que se re-
fere às vendas a empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação para o exterior.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal editará as
normas necessárias à regulamentação deste artigo,
em especial quanto à forma de cálculo para determi-
nação do crédito presumido, relativamente ao estabe-
lecido no § 3º deste artigo.

Art. 28. Os arts. 55 a 58 da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, produzem efeitos a partir de 1º
de fevereiro de 2004, relativamente à hipótese de que
trata o seu art. 52.

Art. 29. Os arts. 49 e 51 da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, em relação às alterações intro-
duzidas pelo art. 21 desta Lei, produzem efeitos a
partir de 1º de maio de 2004.

Art. 30. O disposto no art. 53 da Lei nº 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, com a alteração introdu-
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zida pelo art. 21 desta Lei, produz efeito a partir de 29
de janeiro de 2004.

Art. 31. Excepcionalmente para o ano-calen-
dário de 2004, a opção pelo regime especial de que
trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, poderá ser exercida até o último dia útil do
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, pro-

duzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do
mês subseqüente ao da opção, até 31 de dezezn-
bro de 2004.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de
maio de 2004, ressalvado o disposto nos arte. 25,
28 e 30 desta Lei.
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MENSAGEM Nº 43, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-
as o texto da Medida Provisória nº 164 , de 29 de jane-
iro de 2004, que “Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social incidentes so-
bre a importação de bens e serviços, e dá outras pro-
vidências”.

Brasília, 29 de janeiro de 2004.
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E.M. nº 8 – MF

Em 29 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de

Vossa Excelência a proposta de Medida Provisória,
que institui a cobrança de Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público – PIS/PASEP -Importação
e de Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social – COFINS – Importação incidentes sobre as
importações de bens e serviços do exterior, previstas
no inciso II do § 2º do art. 149 e no inciso IV do art.
195, da Constituição Federal, com a redação dada
pela EC nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

2. As contribuições sociais ora instituídas dão
tratamento isonômico entre a tributação dos bens
produzidos e serviços prestados no País, que sofrem
a incidência da Contribuição para o PIS-PASEP e da
Contribuição para o Financiamento Seguridade Soci-
al (COFINS), e os bens e serviços importados de resi-
dentes ou domiciliados no exterior, que passam a ser
tributados às mesmas alíquotas dessas contribui-
ções.

3. Considerando a existência de modalidades
distintas de incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS – cumulativa e não-cumu-
lativa – no mercado interno, nos casos dos bens ou
serviços importados para revenda ou para serem em-
pregados na produção de outros bens ou na presta-
ção de serviços, será possibilitado também o descon-
to de créditos pelas empresas sujeitas à incidência
não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS, nos ca-
sos que especifica.

4. A proposta, portanto, conduz a um tratamento
tributário isonômico entre os bens e serviços produzi-
dos internamente e os importados: tributação às mes-
mas alíquotas e possibilidade de desconto de crédito
para as empresas sujeitas à incidência não-cumulati-
va. As hipóteses de vedação de créditos vigentes
para o mercado interno foram estendidas para os
bens e serviços importados sujeitos às contribuições
instituídas por esta Medida Provisória.

5. As contribuições ora instituídas têm como fato
gerador a importação de bens e de serviços de resi-
dentes ou domiciliados no exterior e por base de cál-
culo, na hipótese de importação de bens, o valor adu-
aneiro desses bens importados, acrescido do Impos-
to de Importação – II, do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-

municipal e de Comunicação – ICMS e do valor das
próprias contribuições, e, na hipótese de importação
de serviços, o valor desses serviços antes da reten-
ção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS e do valor das
próprias contribuições.

6. A apuração das contribuições dar-se-á na
data do registro da declaração de importação de bens
submetidos a despacho para consumo, nas hipóte-
ses de importação de bens, e na data do pagamento,
do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de
valores a residentes ou domiciliados no exterior, na
hipótese de importação de serviços.

7. A proposta estabelece isenção das contribui-
ções nos moldes da regra isencional vigente para o
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à
importação, tais como:

importações realizadas pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fun-
dações instituídas e mantidas pelo poder público; pe-
las Missões Diplomáticas e Repartições Consulares
de caráter permanente e pelos respectivos integran-
tes; bagagem de viajantes procedentes do exterior;
bens adquiridos em loja franca, no País; objetos de
arte recebidos em doação por museus instituídos e
mantidos pelo poder público ou por outras entidades
culturais reconhecidas como de utilidade pública.

8. Estende às contribuições ora instituídas os
regimes aduaneiros especiais, que compreendem as
normas relativas à suspensão do pagamento do
Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos
Industrializados vinculado à importação.

9. Atribui-se à Secretaria da Receita Federal as
atividades de administração, cobrança e fiscalização
das contribuições instituídas pela Medida Provisória
proposta, bem como estabelece que as contribuições
sujeitam-se às normas relativas ao processo adminis-
trativo fiscal de determinação e exigência de créditos
tributários federais e de consulta, previstas no Decre-
to nº 70.235, de 6 de março de 1972, e, subsidiaria-
mente, às disposições da legislação aduaneira, do
Imposto de Renda e da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, inclusive quanto a penali-
dades e acréscimos aplicáveis.

10. Objetivando evitar evasão fiscal e regular o
mercado de combustível, a proposta altera a alíquota
ad valorem da Contribuição do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de
gasolina e óleo diesel, bem como estabelece a inci-
dência mediante alíquotas específicas, por opção do
contribuinte.
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11. Em obediência ao princípio da anterioridade
nonagesimal previsto no § 6º do art. 195 da Constitui-
ção Federal, propõe-se que a Medida Provisória entre
em vigor na data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüen-
te ao de sua publicação.

12. Por fim, justifica-se a edição de Medida Pro-
visória diante da relevância e urgência em equalizar,
mediante tratamento isonômico, principalmente após
a instituição da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não-cumulativa e da EC nº 49, de 2003, a tri-
butação dos bens e serviços produzidos no País com
os importados de residentes ou domiciliados no exte-
rior, sob pena de prejudicar a produção nacional, fa-
vorecendo as importações pela vantagem comparati-
va proporcionada pela não incidência hoje existente,
prejudicando o nível de emprego e a geração de ren-
da no País.

13. Estas, Senhor Presidente, são as razões
que justificam a elaboração da Medida Provisória que
ora submeto à elevada apreciação de Vossa Excelên-
cia. – Respeitosamente, Carlos Eduardo Esteves
Lima, Subchefe-Adjunto de Coordenação da Ação
Governamental Casa Civil – PR.

PS-GSE nº 350

Brasília, 23 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2004 (Medida
Provisória nº 164/04, do Poder Executivo), aprovado
na Sessão Plenária do dia 17-3-04, que “Dispõe sobre
a Contribuição para os Programas de Integração Soci-
al e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e
a Contribuição para Financiamento da Seguridade So-
cial, incidentes sobre a importação de bens e serviços,
e dá outras providências.”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº /2004

Brasília, 3 de fevereiro de 2004

Assunto: Subsídios para o exame da adequação fi-
nanceira da Medida Provisória (MP) nº 164, de
2004, que “Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social inciden-
tes sobre a importação de bens e serviços, e dá ou-
tras providências”.

1. Da Medida Provisória

O Poder Executivo, por meio da Mensagem
nº.../2004-CN (nº , na origem), de ..., enviou ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória (MP) nº 164, da
mesma data, que “dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social incidentes so-
bre a importação de bens e serviços, e dá outras pro-
vidências”.

Segundo a Exposição de Motivos EM nº
00008/2004, de 27-1-2004, ao Presidente da Presi-
dente da República, a referida MP institucionaliza a
cobrança das contribuições do PIS/PASEP e da
COFINS sobre as importações de bens e serviços do
exterior, previstas no inciso II do § 2º do art. 149 e no
inciso IV do art. 195 da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC nº 42, de 19-12-2003.

2. Da Adequação Financeira e Orçamentária

O § 1º do art. 16 da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF) estabeleceu conceitos sobre ade-
quação financeira e orçamentária, que pressupõe a
compatibilidade da despesa com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias e a existência de
créditos suficientes para a sua realização. O art. 14,
da mesma lei, trata da concessão de benefícios fisca-
is que, como se sabe, pode ser entendido como um
“gasto tributário”.

A MP em análise não trata de criação de despe-
sas ou mesmo de benefícios fiscais. Trata, tão-so-
mente, de regulamentar a aplicação das referidas
contribuições sociais sobre as importações de bens e
serviços que, até o advento da EC nº 42/2003, não
era possível de ser cobrada.

Com essa cobrança, fica viabilizado um trata-
mento tributário isonômico entre a imposição fiscal
sobre os bens e serviços fabricados internamente e

aqueles derivados do exterior, a exemplo do que
ocorre com impostos internos, como o Imposto Sobre
Produtos Industrializados – IPI.

As medidas propostas, que se inserem no bojo
daquelas que transformaram a incidência “em casca-
ta” dessas contribuições em incidências não-cumula-
tivas, produzirão efeitos positivos nas arrecadações
dessas contribuições, principalmente naquelas ope-
rações cobradas de consumidor final que não geram
crédito do tributo para ser descontado em etapas pos-
teriores do processo produtivo.

O acréscimo de arrecadação resultante dessa
incidência já está contabilizado na Lei Orçamentária
para 2004, não requerendo nenhum ajuste do ponto
de vista orçamentário.

Em conclusão, pode-se dizer que a referida MP
está adequada do ponto de vista orçamentário, não
afetando o resultado primário implícito no orçamento
para 2004. – José Rui Gonçalves Rosa, Consultor

PARECER  À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 164, DE 2004

PROFERIDO NO PLENÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO

À COMISSÃO MISTA

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 164,
de 2004 – Mensagem nº 43, de 29 de janeiro de 2004 -,
dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público e a Contribuição para o Financiamento da Se-
gundade Social incidentes sobre a importação dè bens
e serviços, e dá outras providências.

Da Admissibilidade

Inicialmente devemos analisar os pressupostos
constitucionais de urgência e relevância da Medida
Provisória.

Entendemos que a relevância da matéria está
bem fundamentada na Exposição de Motivos que
acompanha a medida provisória em análise.

Com a instituição de novas contribuições, os
bens e os serviços importados de residentes ou domi-
ciliados no exterior passam a ter tratamento isonômi-
co com os bens produzidos e os serviços prestados
no País.

A tributação será feita mediante aplicação de ali-
quotas idênticas às existentes, e haverá possibilidade
de desconto das contribuições pagas na importação
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para as empresas sujeitas à incidência não-cumulati-
va, estendendo-se às contribuições sobre importação
as hipóteses de vedação de crédito vigentes ao mer-
cado interno.

Parece-nos também que a matéria é urgente.

Como sabemos, recentemente foram instituidos
regimes não-cumulativos para a Contribuição do Pro-
grama de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).

O primeiro já está em vigor há aproximadamen-
te um ano e o segundo há poucos dias. Ademais, no
final do ano passado foi promulgada a Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, que per-
mitiu a instituição de contribuições sociais sobre a im-
portação.

Em face desse novo regulamento é absoluta-
mente imperioso que as novas exações sejam institu-
idas o quanto antes, pois, caso contrário, a demora na
equalização da tributação de bens e serviços nacio-
nais e importados pode prejudicar a produção interna,
o que poderia abalar a estabilidade macroeconômica
do País.

Por isso, somos pela admissibilidade da Medida
Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa.

Enfrentada a questão da admissibilidade da Me-
dida Provisória, tratemos agora da sua constitucioná-
lidade, juridicidade e técnica legislativa e das emen-
das a ela apresentadas.

A principio, é de se notar que os pré-requisitos
concementes à competência legislativa foram atendi-
dos. Realmente, Direito Tributário é uma das matérias
compreendidas na competência legislativa da União,
nos termos do disposto no art. 24, inciso I da Constitui-
ção Federal. Em conformidade com o art. 48, inciso I do
Diploma Supremo, compete ao Congresso Nacional,
com posterior pronunciamento do Poder Executivo, dis-
por a respeito do sobredito assunto. Ademais, a matéria
contida na Medida Provisória não se enquadra entre as
de competência exclusiva do Congresso Nacional ou
de qualquer de suas Casas, de acordo com os art. 49,
51 e 52 da Constituição Federal.

Observamos ainda que não há inconstitucionali-
dades na Medida Provisória em tela e nas emendas a
ela apresentadas. Elas se conformam com o ordena-

mento jurídico vigente. Além disso, são compatíveis
com os parâmetros da boa técnica legislativa.

Desse modo, opinamos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria
abrangida pela Medida Provisória em exame e pelas
emendas.

Da Adequação Financeira e Orçamentária.

Passemos ao exame da adequação financeira e
orçamentária da Medida Provisória e das emendas
apresentadas.

Tal exame, consoante a Resolução do Congres-
so Nacional nº 1, de 2002, consiste na análise da re-
percussão sobre a receita com a despesa pública da
União e da implicação quanto ao atendimento das
normas orçamentárias e financeiras vigentes, em es-
pecial a conformidade com a Lei de Responsabilida-
de Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 -, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Entendemos que não há qualquer incompatibili-
dade ou inadequação financeira e orçamentária na
Medida Provisória nº 164, de 2004. Ao contrário, pa-
rece-nos que ela contribuirá decisivamente para o
equilíbrio orçamentário. Nesse ponto, impende ob-
servar que as aliquotas foram definidas nos mesmos
patamares atualmente em vigor.

Por isso e devido à existência dos regimes não
cumulativos das contribuições, o crédito gerado pelo
pagamento das novas exações sobre a importação
não prejudicará a arrecadação total. Igualmente, as
hipóteses em que os créditos são ou não permitidos
foram estabelecidas em perfeita sintonia com os regi-
mes em vigor, de modo a garantir a manutenção dos
montantes recolhidos à União.

Cabe destacar ainda a base de cálculo das con-
tribuições correspondes ao custo efetivo das importa-
ções, o que também não permitirá a redução da arre-
cadação federal.

Entretanto, no que toca às emendas apresenta-
das, entendemos que algumas padecem do vício da
inadequação financeira e orçamentária, porque impli-
cam renúncia de receita. De modo geral, elas preten-
dem reduzir a carga tributána da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não-cumulativas, criando
novas hipóteses de créditos e de isenções.

Para promover tais modificações, os proponen-
tes deveriam ter seguido importantes normas de Dire-
ito Financeiro Público. A LDO de 2004 – Lei nº 10.707,
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de 30 de julho de 2003 -, em seu art. 90, condiciona a
aprovação de lei ou de medida provisória que, acarre-
tando renúncia de receita, conceda ou amplie incenti-
vo ou benefício tributário, ao cumprimento no dispos-
to no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O referido disposto da Lei de Responsabilidade
Fiscal, por sua vez, exige que a proposição esteja
acompanhada de estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que entrará em vigor e
nos dois seguintes.

Impõe, ademais, a compatibilidade com o cumpri-
mento das metas físicas estabelecidas na LDO e o
atendimento de pelo menos duas condições previstas
na sobredita lei complementar. A primeira é que o pro-
ponente demonstre que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária e que ela não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no ane-
xo próprio da LDO. A segunda é que, alternativamente,
a proposição esteja acompanhada de medidas de com-
pensação no período mencionado por meio do aumen-
to de receita proveniente da elevação de alíquotas, am-
pliação de base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição. Nesse último caso, o benefí-
cio só poderá entrar em vigor quando implementadas
as medidas compensatórias sobreditas.

As emendas a que nos referimos não procuram
atender aos requisitos acima mencionados.

Dessa forma, somos pela inadequação financei-
ra e orçamentária das emendas de nºs 58 a 69 e 71, e
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória nº 164, de 2004, e das demais emendas.

Do mérito.
A Medida Provisória em análise é meritória por-

que aprimora a legislação tributária.

Inicialmente cumpre lembrar que ela dá trata-
mento isonômico para os bens e serviços nacionais
em relação aos importados.

Até a edição do ato normativo em tela, as contri-
buições acima referidas não incidiam sobre a impor-
tação de bens e serviços. Contudo, há muito tempo
elas agravam os bens produzidos e os serviços pres-
tados no País, prejudicando a competitividade dos
produtos nacionais.

As contribuições para o PIS/PASEP e Cofins sobre
as importações, além disso, contribuem para o aperfei-
çoamento dos regimes não-cumulativos recentemente
instituídos. Agora as novas contribuições deverão ser re-
colhidas no momento da entrada das mercadorias no

País, momento este que, em muitos casos, coincide com
o início da cadeia de produção e comercialização de vári-
os produtos. Portanto, haverá melhor compatibilização
entre as etapas das referidas cadeias e as épocas de re-
colhimento das contribuições.

A despeito disso, entendemos que a Medida
Provisória pode ser aperfeiçoada. Por isso, apresen-
tamos Projeto de Lei de Conversão em que incorpora-
mos sugestões que constam nas emendas abaixo
mencionadas e introduzimos algumas mudanças que
reputamos necessárias.

lnicialmente sugerimos alteração para dar trata-
mento mais adequado à produção nacional de filmes
e obras audiovisuais e para o setor de impressão de
livros, jornais e periódicos.

Ademais, estendemos para a contribuição para
o PIS o acréscimo de 10% do crédito presumido so-
bre aquisições de pessoas físicas ao qual têm direito
as agroindústrias.

Propusemos também a exclusão das lojas fran-
cas do regime não-cumulativo da contribuição para o
PIS e Confins, uma reivindicação de muitos Parla-
mentares desta Casa.

Além disso, introduzimos novos dispositivos
que dão direito a crédito presumido para as cooperati-
vas de produção agropecuária e que incentivam a re-
alização de eventos no exterior para divulgar destinos
turísticos brasileiros.

Por último, sugerimos a diminuição do valor míni-
mo da multa por descumprimento de obrigações tributá-
rias acessórias, prevista no inciso III do § 2º do art. 8º da
Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, para cartórios.

Quanto às demais emendas, opinamos pela sua
rejeição, pois, a nosso ver, elas não contribuem posi-
tivamente para o melhoramento do texto legal que ora
analisamos. Enfim, entendemos que elas não são
oportunas nem convenientes.

Voto.
Face ao exposto, o voto é pela admissibilidade,

constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati-
va e adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória nº 164, de 2004; pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa das emendas;
pela inadequação orçamentária e financeira das
Emendas de nºs 58 a 69 e 71; pela adequação orça-
mentária e financeira das demais emendas; e, quanto
ao mérito, na forma do Projeto de Lei de Conversão
em anexo, pela aprovação da referida Medida Provi-
sória; pela aprovação parcial das Emendas nºs 47 e
121; e pela rejeição das demais emendas.
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Sr. Presidente, gostaria de complementar di-
zendo que foi um grande avanço hoje termos conse-
guido introduzir dispositivos para isentar das contribu-
ições o papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos e a importação de produtos para a indús-
tria cinematográfica e audiovisual; equalizar o trata-
mento tributário dos insumos para a Zona Franca de
Manaus e os insumos produzidos no mercado inter-
no, que comporão outros insumos de produtos fabri-
cados na Zona Franca.

Com a concordância nas negociações, acrescen-
tamos dispositivo que prevê a suspensão das contribui-
ções sobre importação de insumos destinados àquela
área, atendendo à reivindicação de diversos Parlamen-
tares ligados à Zona Franca de Manaus.

Mais uma vez, o efeito prático é a diminuição
dos efeitos negativos da Medida Provisória. A redu-
ção da multa mínima de 500 reais para 20 reais, pre-
vista na legislação, para os cartórios que não presta-
rem informações à Receita Federal, é uma sugestão
que já tinha sido objeto de negociações anteriores, e
foi consensual. A referida multa é cumulativa. Se per-
manecesse o valor anterior, poderia chegar a uma
quantidade exorbitante.

Quanto à correção de distensões do regime es-
pecial para bebidas, nossa proposta era, no sentido
de tomar mais racional o regime diferenciado criado
recentemente, em especial, de resolver a questão do
aprisionamento de custos pelos contribuintes que es-
tão no início da cadeia. A discussão foi bastante pro-
dutiva e concluímos que resolverá o problema dos
produtores nacionais de malte.

Criação de crédito presumido para exportação
por cooperativa e produção agropecuária. Esse dis-
positivo é fundamental para a exportação de produtos
agrícolas pelos produtores rurais.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

REFORMULAÇÃO DO PARECER DO
RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, Á
MEDIDA PROVISORIA Nº 164, DE 2004, E
ÁS EMENDAS A ELA APRESENTADA.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma alteração no art. 9º, alínea “m”, que
trata da importação de livros e periódicos e de papel,
sem similar nacional, destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos, na forma a ser estabelecida em re-
gulamento do Poder Executivo. (Palmas.)

COMISSÃO MISTA DESTINADA
A EMITIR PARECER À

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 164,
DE 29 DE JANEIRO DE 2004

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 164, DE 2004
(Mensagem nº 43, de 29 de janeiro de 2004)

Dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para Financiamen-
to da Seguridade Social incidentes sobre
a importação de bens e serviços, e dá
outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Mário Negromonte

I – Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 43, de 29 de ja-
neiro de 2004, o Poder Executivo encaminhou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória (MP) nº
164, de 29 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a
Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP-Importação) e a Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS-Impor-
tação) incidentes sobre a importação de bens e servi-
ços, e dá outras providências, editada pelo Vice-Pre-
sidente da República, no exercício do cargo de Presi-
dente da República, consoante os termos do art. 62
da Constituição, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.

As novas contribuições incidem sobre a importa-
ção de produtos e serviços estrangeiros. Em algumas
situações especificas, elas incidirão também sobre pro-
dutos nacionais ou nacionalizados exportados que re-
tornem ao País. Haverá a obrigação de pagar as contri-
buição, ainda, sobre os equipamentos, as máquinas, os
veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as
partes, as peças, os acessórios e os componentes, de
fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pe-
las empresas nacionais de engenharia e exportados
para a execução de obras contratadas no exterior, na
hipótese de retornarem ao País.

A MP prevê vários casos em que as novas con-
tribuições não serão cobradas. São hipóteses análo-
gas às do imposto de importação, nas quais se dis-
pensa o recolhimento de tributos, devido a erros de
remessa, a defeitos de fabricação, à aplicação da
pena de perdimento, à devolução de mercadorias, à
captura de pescado, à aplicação de regimes especia-
is de tributação, a dispositivos constitucionais, à des-
truição acidental e a avarias de bens.
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Em geral, a contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação de-
verão ser pagos antes de as mercadorias serem libe-
radas pela alfândega ou no dia do pagamento pela
prestação do serviço importado.

Além do importador – assim considerada a pessoa
física ou jurídica que promova a entrada de bens estran-
geiros no território nacional -, da pessoa física ou jurídica
contratante de serviços de residente ou domiciliado no
exterior e do beneficiário do serviço, também poderão
ser responsabilizados pelo pagamento das contribuições
o adquirente de bens estrangeiros, o transportador, o re-
presentante, no País, do transportador estrangeiro, o de-
positário, o expedidor, o operador de transporte multimo-
dal e qualquer subcontratado para a realização do trans-
porte multimodal.

Na maioria dos casos, as novas contribuições
serão calculadas mediante a aplicação dos percentu-
ais de 1,65% e 7,6%, respectivamente para a contri-
buição para o PIS/PASEP e para a COFINS, sobre o
valor da mercadoria importada – acrescido de outros
tributos incidentes na importação – ou sobre o valor
do serviço importado – acrescido do imposto sobre
serviços. Para algumas mercadorias sujeitas a regi-
mes diferenciados – gás liquefeito de petróleo, quero-
sene de aviação, produtos farmacêuticos, máquinas
e equipamentos, pneus novos de borracha, câma-
ras-de-ar de borracha, águas, bebidas não-alcoóli-
cas, cervejas e preparos para bebidas nãoalcoólicas
-, foram criadas alíquotas diferentes, cuja fixação se-
guiu os mesmos parâmetros que nortearam a defini-
ção das alíquotas desses regimes especiais.

Além disso, foram criados vários casos de isen-
ção. Algumas hipóteses foram introduzidas na legisla-
ção das novas contribuições, para respeitar certos prin-
cípios dos direitos tributário e internacional. Outras,
para incentivar o comércio de determinados bens de in-
teresse estratégico, comercial ou cultural. Também fica-
ram dispensadas do pagamento das referidas contribui-
ções, as amostras e remessas postais internacionais,
sem valor comercial, as remessas postais e encomen-
das aéreas internacionais, destinadas a pessoa física, a
bagagem de viajantes procedentes do exterior e os
bens importados a que se apliquem os regimes de im-
portação simplificada ou especial.

Na esteira das regras da sistemática não-cumu-
lativa, as contribuições pagas na importação poderão
ser descontadas dos valores incidentes nas etapas
posteriores de produção ou comercialização.

Por fim, alguns dispositivos legais foram altera-
dos. A medida provisória aumenta as alíquotas do
PIS e Cofins do setor de bebidas e os valores especí-
ficos para o cálculo dessas contribuições sobre em-
balagens. Ademais, a MP criou um regime especial
para recolhimento de PIS e Cofins para o importador
ou fabricante de gasolina e óleo diesel e modificou o
dia de início da vigência de alguns artigos da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No prazo regimental, foram apresentadas 127
emendas. Na tabela abaixo, está descrito o conteúdo
essencial dessas proposições, que foram classificadas
em ordem numérica crescente e com atribuição dos
respectivos autores ou primeiros signatários.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade
Inicialmente, devemos analisar a medida provi-

sória quanto aos pressupostos constitucionais da ur-
gência e relevância.

Entendemos que a relevância da matéria está
bem fundamentada na Exposição de Motivos que
acompanha a medida provisória em análise. Com a
instituição das novas contribuições, os bens e os ser-
viços importados de residentes ou domiciliados no
exterior passam a ter tratamento isonômico com os
bens produzidos e os serviços prestado no País. A tri-
butação será feita mediante a aplicação de alíquotas
idênticas às já existentes e haverá a possibilidade de
desconto das contribuições pagas na importação
para as empresas sujeitas à incidência não-cumulati-
va, estendendo-se para as contribuições sobre impor-
tação as hipóteses de vedação de créditos vigentes
para o mercado interno.

Parece-nos, também, que a matéria é urgente.
Como sabemos, recentemente, foram instituídos re-
gimes não-cumulativos para a contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Contribuição para Financiamento da Seguridade So-

cial (COFINS). O primeiro já está em vigor há, aproxi-
madamente, um ano e o segundo vige há poucos
dias. Ademais, no final do ano passado, foi promulga-
da a Emenda Constitucional n0 42, de 19 de dezem-
bro de 2003, que permitiu a instituição de contribui-
ções sociais sobre a importação. Em face desse novo
regramento, é absolutamente imperioso que essas
novas exações sejam instituídas o quanto antes, pois,
caso contrário, a demora na equalização da tributa-
ção de bens e serviços nacionais e importados pode
prejudicar a produção interna, o que poderia abalar a
estabilidade macroeconômica do País.

Por isso, somos pela admissibilidade da Medida
Provisória (MP) nº 164, de 29 de janeiro de 2004.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa

Enfrentada a questão da admissibilidade da me-
dida provisória, tratemos, agora, da constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa dela e das emen-
das apresentadas.

A princípio, é de se notar que os pré-requisitos
concernentes à competência legislativa foram atendi-
dos. Realmente, Direito Tributário é uma das matéri-
as compreendidas na competência legislativa da
União, nos termos do disposto no art. 24, inciso I, da
Constituição. Em conformidade com o art. 48, inciso I,
do Diploma Supremo, compete ao Congresso Nacio-
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nal, com posterior pronunciamento do Poder Executi-
vo, dispor a respeito do sobredito assunto. Ademais,
a matéria contida na medida provisória não se enqua-
dra entre as de competência exclusiva do Congresso
Nacional ou de qualquer de suas Casas, de acordo
com os arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Observamos, ainda, que a medida provisória
em tela e as emendas a elas apresentadas não inci-
dem em inconstitucionalidades. Elas se conformam
com o ordenamento jurídico vigente.

Além disso, são compatíveis com os parâme-
tros da boa técnica legislativa.

Desse modo, opinamos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria
abrangida pela medida provisória em exame e pelas
emendas.

Da Adequação Financeira e Orçamentária
Passemos ao exame da adequação financeira e

orçamentária da medida provisória e das emendas
apresentadas.

Tal exame, consoante a Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2002, consiste na análise da repercus-
são sobre a receita ou a despesa pública da União e da
implicação quanto ao atendimento das normas orça-
mentárias e financeiras vigentes, em especial, a confor-
midade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) –
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 -, a Lei
do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Entendemos que não há qualquer incompatibili-
dade ou inadequação financeira e orçamentária na
MP nº 164, de 2004.

Ao contrário, parece-nos que ela contribuirá, de-
cisivamente, para o equilíbrio orçamentário. Nesse
ponto, impende observar que as alíquotas foram defi-
nidas nos mesmos patamares atualmente em vigor.
Por isso e devido à existência dos regimes não-cumu-
lativos das contribuições, o crédito gerado pelo paga-
mento das novas exações sobre a importação não
prejudicará a arrecadação total. Igualmente, as hipó-
teses em que os créditos são ou não permitidos foram
estabelecidas em perfeita sintonia com os regimes
em vigor, de modo a garantir a manutenção dos mon-
tantes recolhidos à União. Cabe destacar, ainda, que
a base de cálculo das contribuições corresponde ao
custo efetivo das importações, o que, também, não
permitirá a redução da arrecadação federal.

Entretanto, no que toca às emendas apresenta-
das, entendemos que algumas padecem do vício da
inadequação financeira e orçamentária, porque impli-
cam renúncia de receita. De um modo geral, elas pre-

tendem reduzir a carga tributária da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não-cumulativas, criando
novas hipóteses de créditos e de isenções.

Para promover tais modificações, os proponen-
tes deveriam ter seguido importantes normas do direi-
to financeiro público. A LDO de 2004 – Lei nº 10.707,
de 30 de julho de 2003 -, em seu art. 90, condiciona a
aprovação de lei ou de medida provisória que, acarre-
tando renúncia de receita, conceda ou amplie incenti-
vo ou benefício tributário ao cumprimento do disposto
no art. 14 da LRF.

O referido dispositivo da LRF, por sua vez, exige
que a proposição esteja acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que entrará em vigor e nos dois seguintes. Impõe,
ademais, a compatibilidade com o cumprimento das
metas fiscais estabelecidas na LDO e o atendimento
de pelo menos uma de duas condições previstas na
sobredita lei complementar.

A primeira é que o proponente demonstre que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da
lei orçamentária e que ela não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. A
segunda é que, alternativamente, a proposição esteja
acompanhada de medidas de compensação, no pe-
ríodo mencionado, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição. Nesse último caso, o benefício só pode-
rá entrar em vigor quando implementadas as medidas
compensatórias sobreditas.

As emendas a que nos referimos não se preocu-
ram em atendem os requisitos acima mencionados.

Dessa forma, pronunciamo-nos pela inadequa-
ção financeira e orçamentária das Emendas de nºs 58
a 69 e 71 e pela adequação financeira e orçamentária
da MP nº 164, de 2004, e das demais emendas.

Do Mérito
A medida provisória em análise é meritória, por-

que ela aprimora a legislação tributária.
lnicialmente, cumpre lembrar que ela dá trata-

mento isonômico para os bens e serviços nacionais
em relação aos importados. Até a edição do ato nor-
mativo em tela, as contribuições acima referidas não
incidiam sobre a importação de bens e serviços. Con-
tudo, há muito tempo, elas gravam os bens produzi-
dos e os serviços prestados no País, prejudicando a
competitividade dos produtos nacionais.

Acontribuição para o PIS/PASEP e a COFINS so-
bre as importações, além disso, contribuem para o
aperfeiçoamento dos regimes nãocumulativos recente-
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mente instituídos. Agora, as novas contribuições deve-
rão ser recolhidas no momento da entrada das merca-
dorias no País, momento este que, em muitos casos,
coincide com o início da cadeia de produção e comerci-
alização de vários produtos. Portanto, haverá melhor
compatibilização entre as etapas das referidas cadeias
e as épocas de recolhimento das contribuições.

A despeito disso, entendemos que a medida pro-
visória pode ser aperfeiçoada. Por isso, apresentamos
projeto de lei de conversão em que incorporamos su-
gestões que consta nas emendas abaixo mencionada
e introduzimos algumas mudanças que reputamos ne-
cessárias. Inicialmente, sugerimos uma alteração para
dar tratamento mais adequado à produção nacional de
filmes e obras audiovisuais e para o setor de impres-
são de livros jornais e períodicos. Ademais, estende-
mos para a contribuição para o PIS o acréscimo de
10% do crédito presumido sobre as aquisições de pes-
soas físicas ao qual têm direito as agroindústrias.

Propomos, também, a exclusão das lojas fran-
cas do regime não-cumulativo da contribuição para o
PIS e da COFINS, uma reivindicação de muitos Parla-
mentares desta Casa. Além disso, introduzimos no-
vos dispositivos que dão direito a crédito presumido
para cooperativas de produção agropecuária e que
incentivam a realização de eventos no exterior, para
divulgar destinos turísticos brasileiros. Por último, su-
gerimos a diminuição do valor mínimo da multa por
descumprimento de obrigações tributárias acessóri-
as, prevista no inciso III do § 2º do art. 8º da Lei nº
10.426, de 24 de abril de 2002, para Cartórios.

Quanto às demais emendas, opinamos pela sua
rejeição, pois, a nosso ver, elas não contribuem posi-
tivamente para o melhoramento do texto legal que ora
analisamos. Enfim, entendemos que elas não são
oportunas nem convenientes.

Voto

Face ao exposto, o voto é pela admissibilidade,
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati-
va e adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória nº 164, de 2004, pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa das emendas,
pela inadequação orçamentária e financeira das
Emendas de nºs 58 a 69 e 71, pela adequação orça-
mentária e financeira das demais emendas e, quanto
ao mérito, na forma do projeto de lei de conversão
anexo, pela aprovação da referida medida provisória,
pela aprovação parcial das Emenda de nºs 47 e 121 e
pela rejeição das demais emendas.

Sala da Comissão, em 17 de março de 2004. –
Deputado Mário Negromonte, Relator.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 164,
DE 29 DE JANEIRO DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº , DE 2004

Dispõe sobre a Contribuição para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para Financiamen-
to da Seguridade Social incidentes sobre
a importação de bens e serviços, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da Incidência

Art. 1º Ficam instituídas a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importa-
ção de Produtos Estrangeiros ou Serviços –
PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para
o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior – COFINS-Importação, com base nos arts.
149, § 2º, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição,
observado o disposto no seu art. 195, § 6º.

§ 1º Os serviços a que se refere o caput são os
provenientes do exterior prestados por pessoa física
ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exteri-
or, nas seguintes hipóteses:

I – executados no País; ou
II – executados no exterior, cujo resultado se ve-

rifique no País.
§ 2º Consideram-se também estrangeiros:
I – bens nacionais ou nacionalizados exporta-

dos, que retornem ao País, salvo se:

a) enviados em consignação e não
vendidos no prazo autorizado;

b) devolvidos por motivo de defeito
técnico, para reparo ou para substituição;

c) por motivo de modificações na siste-
mática de importação por parte do país im-
portador;

d) por motivo de guerra ou de calami-
dade pública; ou

e) por outros fatores alheios à vontade
do exportador;

II – os equipamentos, as máquinas, os veícu-
los, os aparelhos e os instrumentos, bem como as
partes, as peças, os acessórios e os componentes,
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de fabricação nacional, adquiridos no mercado inter-
no pelas empresas nacionais de engenharia, e ex-
portados para a execução de obras contratadas no
exterior, na hipótese de retornarem ao País.

Art. 2º As contribuições instituídas no art. 1º não
incidem sobre:

I – bens estrangeiros que, corretamente descri-
tos nos documentos de transporte, chegarem ao País
por erro inequívoco ou comprovado de expedição, e
que forem redestinados ou devolvidos para o exterior;

II – bens estrangeiros idênticos, em igual quanti-
dade e valor, e que se destinem à reposição de outros
anteriormente importados que se tenham revelado,
após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou im-
prestáveis para o fim a que se destinavam, observada
a regulamentação do Ministério da Fazenda;

III – bens estrangeiros que tenham sido objeto
de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que
não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos;

IV – bens estrangeiros devolvidos para o exteri-
or antes do registro da declaração de importação, ob-
servada a regulamentação do Ministério da Fazenda;

V – pescado capturado fora das águas territoria-
is do País, por empresa localizada no seu território,
desde que satisfeitas as exigências que regulam a
atividade pesqueira;

VI – bens aos quais tenha sido aplicado o regi-
me de exportação temporária;

VII – bens ou serviços importados pelas entida-
des beneficentes de assistência social, nos termos do
§ 7º do art. 195 da Constituição, observado o disposto
no art. 10;

VIII – bens em trânsito aduaneiro de passagem,
acidentalmente destruídos;

IX – bens avariados ou que se revelem impres-
táveis para os fins a que se destinavam, desde que
destruídos, sob controle aduaneiro, antes de

despachados para consumo, sem ônus para a
Fazenda Nacional; e

X – o custo do transporte internacional e de outros
serviços, que tiverem sido computados no valor adua-
neiro que serviu de base de cálculo da contribuição.

CAPÍTULO II
Do Fato Gerador

Art. 3º O fato gerador será:
I – a entrada de bens estrangeiros no território

nacional; ou
II – o pagamento, o crédito, a entrega, o empre-

go ou a remessa de valores a residentes ou domicilia-

dos no exterior como contraprestação por serviço
prestado.

§ 1º Para efeito do inciso I do caput, conside-
ram-se entrados no território nacional os bens que
constem como tendo sido importados e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica:
I – às malas e às remessas postais internacio-

nais; e
II – à mercadoria importada a granel que, por

sua natureza ou condições de manuseio na descar-
ga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde
que o extravio não seja superior a um por cento.

§ 3º Na hipótese de ocorrer quebra ou decrésci-
mo em percentual superior ao fixado no inciso II do §
2º, serão exigidas as contribuições somente em rela-
ção ao que exceder a um por cento.

Art. 4º Para efeito de cálculo das contribuições,
considera-se ocorrido o fato gerador:

I – na data do registro da declaração de importa-
ção de bens submetidos a despacho para consumo;

II – no dia do lançamento do correspondente
crédito tributário, quando se tratar de bens constantes
de manifesto ou de outras declarações de efeito equi-
valente, cujo extravio ou avaria for apurado pela auto-
ridade aduaneira;

III – na data do vencimento do prazo de perma-
nência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado
o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a
pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18
da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999;

IV – na data do pagamento, do crédito, da entre-
ga, do emprego ou da remessa de valores na hipóte-
se de que trata o inciso II do caput do art. 3º.

Parágrafo único. O disposto no inciso I apli-
ca-se, inclusive, no caso de despacho para consumo
de bens importados sob regime suspensivo de tribu-
tação do imposto de importação.

CAPÍTULO III
Do Sujeito Passivo

Art. 5º São contribuintes:
I – o importador, assim considerada a pessoa fí-

sica ou jurídica que promova a entrada de bens es-
trangeiros no território nacional;

II – a pessoa física ou jurídica contratante de
serviços de residente ou domiciliado no exterior; e

III – o beneficiário do serviço, na hipótese em
que o contratante também seja residente ou domi-
ciliado no exterior.
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Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o
destinatáno de remessa postal internacional indicado
pelo respectivo remetente e o adquirente de merca-
doria entrepostada.

Art. 6º São responsáveis solidários:
I – o adquirente de bens estrangeiros, no caso

de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

II – o transportador, quando transportar bens
procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro,
inclusive em percurso interno;

III – o representante, no Pais, do transportador
estrangeiro;

IV – o depositário, assim considerado qualquer
pessoa incumbida da custódia de bem sob controle
aduaneiro; e

V – o expedidor, o operador de transporte multi-
modal ou qualquer subcontratado para a realização
do transporte multimodal.

CAPÍTULO IV
Da Base de Cálculo

Art. 7º A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro que servir ou que serviria

de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do montante desse imposto, do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS devido e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 3º; ou

II – o valor pago, creditado, entregue, emprega-
do ou remetido para o exterior, antes da retenção do
imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Servi-
ços de qualquer Natureza – ISS e do valor das própri-
as contribuições, na hipótese do inciso II do caput do
art. 3º.

§ 1º A base de cálculo das contribuições inci-
dentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exteri-
or é de oito por cento do valor pago, creditado, entre-
gue, empregado ou remetido.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se aos prêmios de
seguros não enquadrados no disposto no inciso X do
art. 22.

§ 3º A base de cálculo fica reduzida:
I – em 30,2%, no caso de importação, para re-

venda, de caminhões chassi com carga útil igual ou
superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com car-
ga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na
posição 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto so-
bre Produtos lndustrializados – TIPI, observadas as

especificações estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal; e

II – em 48,1%, no caso de importação, para re-
venda, de produtos classificados nos seguintes códi-
gos e posições da TlPl: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02,
8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os
destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos
códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).

CAPÍTULO V
Das Alíquotas

Art. 8º As contribuições serão calculadas medi-
ante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o
art. 7º das alíquotas de:

I – 1,65%, para o PIS/PASEP-lmportação; e
II – 7,6 %, para a COFINS-Importação.
§ 1º As alíquotas serão de:
I – no caso de importação de gás liquefeito de

petróleo -GLP, exceto o gás natural classificado no
código 2711.11 da Nomenclatura Comum do Merco-
sul (NCM):

a) 2,56%, para o PIS/PASEP-Importa-
ção;

b) 11,84%, para a COFINS-lmporta-
ção;

II – no caso de importação de querosene de
aviação:

a) 1,25%, para o PIS/PASEP-Importa-
ção;

b) 5,8%, para a COFINS-lmportação.

§ 2º Na importação dos produtos classificados
nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2, e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10, 3006.60.00, 3303.00 a 33.07,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da
NCM, as alíquotas serão de:

I – 2,2%, para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 10,3%, para a COFINS-Importação.
§ 3º Na importação dos produtos classificados

nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da NCM, as alíquotas serão de:

I – 1,47%, para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 6,79%, para a COFINS-Importação.
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§ 4º O disposto no § 3º, relativamente aos pro-
dutos classificados no Capítulo 84 da NCM, aplica-se,
exclusivamente, aos produtos a utopropulsados.

§ 5º Na importação dos produtos classificados
nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e
40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alí-
quotas serão de:

I – 1,43%, para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 6,6%, para a COFINS-lmportação.
§ 6º A importação das embalagens referidas no

ad. 51 da Lei nº 10.833, 29 de dezembro de 2003, fica
sujeita ao pagamento do PIS/PASEP-lmportação e
da COFINS-lmportação, fixada por unidade de produ-
to, às alíquotas previstas naquele artigo, com a alte-
ração inserida pelo art. 21 desta Lei.

§ 7º A importação dos produtos referidos no art.
49 da Lei nº 10.833, de 2003, fica sujeita ao recolhi-
mento das contribuições de que trata esta Lei, fixada
por unidade de produto, às alíquotas previstas no art.
5º da mencionada Lei, independentemente de o im-
portador haver optado pelo regime especial de apura-
ção e pagamento ali referido.

§ 8º A importação dos produtos referidos no art.
23 fica sujeita ao pagamento das contribuições de que
trata esta Lei, fixadas por unidade de volume do produ-
to, às alíquotas previstas no citado artigo, independen-
temente de o importador haver optado pelo regime es-
pecial de apuração e pagamento ali referido.

§ 9º Ficam reduzidas a zero as alíquotas das
contribuições instituídas no art. 10:

I – nas importações dos produtos relacionados
nos anexos I e Ilda Lei nº 10.485, de 3 de julho de
2002; e

II – nas importações dos produtos classificados
nas posições 27.09, 27.10, 27.11 e 3824.90 da NCM,
destinados à industrialização.

CAPÍTULO VI
Da Isenção

Art. 9º São isentas das contribuições de que tra-
ta o ad. 12:

I – as importações realizadas:

a) pela União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, suas autarquias e funda-
ções instituídas e mantidas pelo poder públi-
co;

b) pelas Missões Diplomáticas e Re-
partições Consulares de caráter permanente
e pelos respectivos integrantes;

c) pelas representações de organis-
mos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o
Brasil seja membro, e pelos respectivos in-
tegrantes;

II – as hipóteses de:
a) amostras e remessas postais inter-

nacionais, sem valor comercial;
b) remessas postais e encomendas

aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;

c) bagagem de viajantes procedentes
do exterior e bens importados a que se apli-
quem os regimes de importação simplificada
ou especial;

d) bens adquiridos em loja franca, no
País;

e) bens trazidos do exterior, no comér-
cio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados à subsistên-
cia da unidade familiar de residentes nas ci-
dades fronteiriças brasileiras;

f) bens importados sob o regime adua-
neiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;

g) objetos de arte, classificados nas
posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da
NCM, recebidos em doação, por museus
instituídos e mantidos pelo poder público ou
por outras entidades culturais reconhecidas
como de utilidade pública;

h) importação de partes, peças e com-
ponentes, destinados ao emprego na con-
servação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Espe-
cial Brasileiro;

i) máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos, e suas partes e peças de re-
posição, acessórios, matérias-primas e pro-
dutos intermediários, importados por institui-
ções científicas e tecnológicas, atendidos os
requisitos da Lei nº 8.010, de 1990;

j) embarcações construídas no Brasil e
transferidas por matriz de empresa brasilei-
ra de navegação para subsidiária integral no
exterior, que retornem ao registro brasileiro,
como propriedade da mesma empresa naci-
onal de origem;

l) importação de máquinas, equipa-
mentos, aparelhos, instrumentos, suas par-
tes e peças de reposição, e películas cine-
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matográficas virgens, sem similar nacional,
destinados à indústria cinematográfica e au-
diovisual, conforme regulamentação do Po-
der Executivo;

m) importação de livros e periódicos e
de papel sem similar nacional, destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, na
forma a ser estabelecida em regulamento
do Poder Executivo.

Parágrafo único. As isenções de que trata este
artigo somente serão concedidas se satisfeitos os
requisitos e condições exigidos para o reconheci-
mento de isenção do IPI vinculado à importação,
salvo no caso da alínea “f” do inciso II deste artigo.

Art. 10. Quando a isenção for vinculada à quali-
dade do importador, a transferência de propriedade
ou a cessão de uso dos bens, a qualquer título, obriga
ao prévio pagamento das contribuições de que trata
esta Lei.

Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos bens transferidos ou cedidos:

I – a pessoa ou a entidade que goze de igual tra-
tamento tributário, mediante prévia decisão da autori-
dade administrativa da Secretaria da Receita Federal;

II – após o decurso do prazo de três anos, conta-
do da data do registro da declaração de importação; e

III – a entidades beneficentes, reconhecidas
como de utilidade pública, para serem vendidas em
feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que re-
cebidas em doação de representações diplomáticas
estrangeiras sediadas no País.

Art. 11. A isenção das contribuições, quando
vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada
à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivaram a concessão.

Art. 12. Desde que mantidas as finalidades que
motivaram a concessão e mediante prévia decisão da
autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal, poderá ser transferida a propriedade ou ce-
dido o uso dos bens antes de decorrido o prazo de
três anos a que se refere o inciso II do parágrafo único
do art. 10, contado da data do registro da correspon-
dente declaração de importação.

CAPÍTULO VII
Do Prazo de Recolhimento

Art. 13. As contribuições de que trata o art. 1º
serão pagas:

I – na data do registro da declaração de impor-
tação, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º;

II – na data do pagamento, crédito, entrega, em-
prego ou remessa, na hipótese do inciso II do caput
do art. 3º;

III – na data do vencimento do prazo de perma-
nência do bem no recinto alfandegado, na hipótese
do inciso III do art. 4º.

CAPÍTULO VIII
Dos Regimes Aduaneiros Especiais

Art. 14. As normas relativas à suspensão do pa-
gamento do imposto de importação ou do IPI vincula-
do à importação, relativas aos regimes aduaneiros
especiais, aplicam-se também às contribuições de
que trata o art. 1º.

§ 1º O disposto no caput aplica-se também às
importações, efetuadas por empresas localizadas na
Zona Franca de Manaus, de bens a serem emprega-
dos na elaboração de matérias-primas, produtos in-
termediários e materiais de embalagem destinados a
emprego em processo de industrialização por estabe-
lecimentos ali instalados, consoante projeto aprovado
pelo Conselho de Administração da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, de que
trata o art. 5º-A da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro
de 2002.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal estabele-
cerá os requisitos necessários para a suspensão de
que trata o § 1º.

CAPÍTULO IX
Do Crédito

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apura-
ção da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
nos termos dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1º
desta Lei, nas seguintes hipóteses:

I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na

prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;

III – energia elétrica consumida nos estabeleci-
mentos da pessoa jurídica;

IV – aluguéis e contraprestações de arrenda-
mento mercantil de prédios, máquinas e equipamen-
tos utilizados na atividade da empresa;

V – máquinas, equipamentos e outros bens in-
corporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utili-
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zação na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços.

§ 1º O direito ao crédito de que trata este artigo
aplica-se em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.

§ 2º O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 3º O crédito de que trata ocaput será apurado
mediante a aplicação das alíquotas previstas no art.
2º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
sobre o valor que serviu de base de cálculo das contri-
buições de que trata esta Lei, acrescido do valor das
próprias contribuições e, quando integrante do custo
de aquisição, do IPI vinculado à importação.

§ 4º Na hipótese do inciso V, o crédito será de-
terminado mediante a aplicação das alíquotas referi-
das no § 3º sobre o valor da depreciação ou amortiza-
ção contabilizada a cada mês.

§ 5º Para os efeitos deste artigo, aplica-se, no
que couber, as disposições dos §§ 8º e 9º do art. 3º
das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.

§ 6º O disposto no inciso II deste artigo alcança
os direitos autorais pagos pela indústria fonográfica
desde que estes direitos tenham se sujeitado ao pa-
gamento das contribuições de que trata esta Lei.

Art. 16. Ressalvado o disposto no art. 17, é ve-
dada a utilização do crédito de que trata o art. 15 nas
hipóteses referidas nos incisos III e

IV – do § 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei nº
10.637, de 2002, e nos incisos III e IV do § 3º do art. 1º
e no art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos
produtos referidos nos §§ 1º a 3º e 5º a 8º do art. 8º
poderão descontar crédito, para fins de determina-
ção da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, em relação àimportação desses produtos,
nas hipóteses:

I – dos §§ 1º e 8º do art. 8º, quando destinados à
revenda, ainda que ocorra fase intermediária de mis-
tura;

II – dos §§ 2º, 3º e 5º a 7º do art. 8º, quando des-
tinados àrevenda.

§ 1º As pessoas jurídicas submetidas ao regime
especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de
2003, poderão descontar créditos, para fins de deter-
minação da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, em relação à importação dos produtos refe-
ridos no § 6º do art. 8º, utilizados no processo de in-
dustrialização dos produtos de que trata o § 7º do
mesmo artigo, bem como em relação à importação
desses produtos e demais produtos constantes do
anexo único da Lei nº 10.833, de 2003.

§ 2º Os créditos de que tratam este artigo serão
apurados mediante a aplicação das alíquotas da

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS inci-
dentes sobre a receita decorrente da venda, no mer-
cado interno, dos respectivos produtos, na forma da
legislação específica, sobre o valor de que trata o §
3º do art. 15.

§ 3º Nas hipóteses dos §§ 6º e 7º do art. 8º, os
créditos serão determinados com base nas alíquotas
específicas referidas nos arts. 51 e 52 da Lei nº
10.833, de 2003.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 3º, os crédi-
tos dos demais produtos constantes do anexo único
da Lei nº 10.833, de 2003, serão determinados com
base nas alíquotas de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 8º

§ 5º Na hipótese do § 8º do art. 8º, os créditos
serão determinados com base nas alíquotas especifi-
cas referidas no art. 23.

Art. 18. No caso da importação por conta e or-
dem de terceiros, os créditos de que tratam os arts. 15
e 17 serão aproveitados pelo encomendante.

CAPÍTULO X
Do Lançamento de Ofício

Art. 19. Nos casos de lançamentos de ofício, se-
rão aplicadas, no que couber, as disposições dos arts.
43 e 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO XI
Da Administração do Tributo

Art. 20. Compete à Secretaria da Receita Fede-
ral a administração e a fiscalização das contribuições
de que trata esta Lei.

§ 1º As contribuições sujeitam-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de deter-
minação e exigência do crédito tributário e de con-
sulta de que trata o Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972, bem assim, no que couber, às disposições
da legislação do imposto de renda, do imposto de
importação, especialmente quanto à valoração adu-
aneira, e da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal editará, no
âmbito de sua competência, as normas necessárias à
aplicação do disposto nesta Lei.

CAPÍTULO XII
Das Disposições Gerais

Art. 21. Os arts. 10, 15, 49, 51 e 53 da Lei nº
10.833, de 2003, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

Art. 10. .................................................
..............................................................
XV – as receitas decorrentes de ven-

das de mercadorias realizadas pelas pesso-
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as jurídicas referidas no art. 15 do Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.”(NR)

“Art. 49. As contribuições para o
PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos im-
portadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos
classificados nas posições 22.02, 22.03 e
no código 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de
dezembro de 2002, serão calculadas sobre
a receita bruta decorrente da venda destes
produtos, respectivamente, com a aplicação
das aliquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e
nove décimos por cento).

...................................................“(NR)
“Art. 15. Aplica-se à contribuição para

o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
o disposto nos incisos I e II do § 3º do art.
1º, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§
1º, incisos II e III, 6º, inciso I, 10 e 11 do art.
3º, nos §§ 3º e 4º do art. 6º, e nos arts. 7º,
8º, 10, incisos XI a XV, e 13.”(NR)

“Art. 51. As receitas decorrentes da
venda de embalagens, pelas pessoas jurídi-
cas industriais e pelos importadores, desti-
nadas ao envasamento dos produtos relaci-
onados no art. 49, ficam sujeitas ao recolhi-
mento da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

..............................................................
III – embalagens de vidro não retomá-

veis classificadas no código 7010.90.21 da
TIPI, para refrigerantes ou cervejas:
R$0,0294 (duzentos e noventa e quatro dé-
cimos de milésimo do real) e R$0,1360
(cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamen-
to da embalagem final.

.......................................… (NR)
“Art. 53. Fica o Poder Executivo autori-

zado a fixar coeficientes para redução das
alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou
para menos, ou extintos, em relação aos
produtos ou sua utilização, a qualquer tem-
po.”(NR)

Art. 22. O art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 4º ..................................................
I – quatro inteiros e vinte e três cen-

tésimos por cento e dezenove inteiros e

cinqüenta e três centésimos por cento, in-
cidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de gasolinas, exceto gasolina de
aviação;

II – três inteiros e cinqüenta e um cen-
tésimos por cento e dezesseis inteiros e de-
zoito centésimos por cento, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de óleo
diesel;

...................................................” (NR)

Art. 23. O importador ou fabricante dos produ-
tos referidos nos incisos I e II do art. 4º da Lei nº
9.718, de 1998, poderá optar por regime especial de
apuração e pagamento das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das
contribuições são fixados por unidade de metro cú-
bico do produto, respectivamente, em:

I – R$141,10 (cento e quarenta e um reais e dez
centavos) e R$651,40 (seiscentos e cinqüenta e um
reais e quarenta centavos), para gasolinas, exceto
gasolina de aviação; e

II – R$82,20 (oitenta e dois reais e vinte centa-
vos) e R$379,30 (trezentos e setenta e nove reais e
trinta centavos), para óleo diesel.

§ 1º A opção prevista neste artigo será exercida,
segundo normas e condições estabelecidas pela Se-
cretaria da Receita Federal, até o último dia útil do
mês de novembro de cada ano-calendário, produzin-
do efeitos, de forma írretratável, durante todo o
ano-calendário subseqüente ao da opção.

§ 2º Excepcionalmente para o ano-calendário
de 2004, a opção poderá ser exercida até o último dia
útil do mês de abril, produzindo efeitos, de forma irre-
tratável, a partir do mês subseqüente ao da opção,
até 31 de dezembro de 2004.

§ 3º No caso da opção efetuada nos termos dos
§§ 1º e 2º, a Secretaria da Receita Federal divulgará o
nome da pessoa jurídica optante e a data de inicio da
opção.

§ 4º A opção a que se refere este artigo será au-
tomaticamente prorrogada para o ano-calendário se-
guinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, até o último dia útil do mês de outu-
bro do ano-calendário, hipótese em que a produção
de efeitos se dará a partir do dia 1º de janeiro do
ano-calendário subseqüente.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar
coeficientes para redução das alíquotas previstas
neste artigo, os quais poderão ser alterados, para
mais ou para menos, ou extintos, em relação aos pro-
dutos ou sua utilização, a qualquer tempo.

Art. 24. O inciso III do § 2º do art. 8º da Lei nº
10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
III – sem de, no mínimo, R$20,00 (vin-

te reais);
.....................................................”(NR)

Art. 25. O disposto no art. 9º da Medida Provi-
sória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, apli-
ca-se, também, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de abril de 2004, às remes-
sas, para o exterior, vinculadas ao pagamento de
despesas relacionadas com a promoção de destinos
turísticos brasileiros.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no ca-
put, entende-se por despesas vinculadas à promo-
ção de destinos turísticos brasileiros aquelas decor-
rentes de pesquisa de mercado, participação em ex-
posições, feiras e eventos semelhantes, inclusive alu-
guéis e arrendamentos de estandes e locais de expo-
sição.

Art. 26. Ficam excluidos do Anexo Único da Lei
nº 10.833, de 2003, a cevada cervejeira, o malte não
torrado, inteiro ou partido, o malte torrado, inteiro ou
partido, os cones de lúpulo triturados, moídos ou em
pellets, os sucos e extratos vegetais de lúpulo, as pre-
parações antioxidantes, o ácido algínico e alginatos,
classificados, respectivamente, nos códigos
1003.00.91, 1107.10.10, 1107.20.10, 1210.20.10,
1302.13.00, 3824.90.41 e 3913.10.00 da TIPI.

§ 1º As pessoas jurídicas referidas no art. 49 da
Lei nº 10.833, de 2003, poderão descontar crédito na
forma do art. 3º da citada Lei, em relação aos produtos
de que trata o caput, independentemente de terem op-
tado pela tributação pelo regime especial de apuração
e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e
da COFINS, fixadas por unidade de litro do produto.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também ao di-
reito de descontar crédito na forma do art. 3º da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro de 2002.

Art. 27. As cooperativas de produção agrope-
cuária a que se refere o art. 1º da Lei nº10.676, de 22
de maio de 2003, poderão utilizar crédito presumido,
para fins de dedução do montante devido da contribu-
ição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculado sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produ-
tos intermediários e materiais de embalagem, para
utilização no processo produtivo, ou de produtos aca-
bados recebido de cooperado.

§ 1º O percentual a ser utilizado para determina-
ção do crédito presumido será de:

I – 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cen-
to), no caso de aquisições de pessoas jurídicas domi-
ciliadas no País ou de importação;

II – 3,68% (três inteiros e sessenta e oito centé-
simos por cento), no caso de aquisições de pessoas
físicas residentes no País.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se, também, sobre
o valor dos bens referidos no caput, recebidos de co-
operados, pessoa física ou jurídica.

§ 3º O montante do crédito presumido será de-
terminado mediante a aplicação dos percentuais refe-
ridos no § 1º sobre o valor das aquisições e recebi-
mentos, segregadas de acordo com seus incisos, re-
alizadas em cada período de apuração das contribui-
ções referidas no caput, na proporção existente entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta
da cooperativa exportadora, no mesmo período.

§ 4º O crédito presumido não utilizado em deter-
minado mês de apuração poderá ser:

I – aproveitado nos meses subseqüentes; ou
II – compensados com débitos da própria coo-

perativa, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Rece-
ita Federal, observada a legislação específica aplicá-
vel à matéria.

§ 5º Aplica-se ao disposto neste artigo, no que
couber, o disposto na Lei nº 10.676, de 2003, e altera-
ções posteriores, inclusive no que se refere às ven-
das a empresa comercial exportadora com o fim es-
pecifico de exportação para o exterior.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal editará as
normas necessárias à regulamentação deste artigo,
em especial quanto à forma de cálculo para determi-
nação do crédito presumido, relativamente ao estabe-
lecido no § 3º

Art. 28. Os arts. 55 a 58 da Lei nº 10.833, de 2003,
produzem efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2004, re-
lativamente à hipótese de que trata o seu art. 52.

Art. 29. Os arts. 49 e 51 da Lei nº 10.833, de
2003, em relação às alterações introduzidas pelo art.
21 desta Lei, produzem efeitos a partir de 1º de maio
de 2004.

Art. 30. O disposto no art. 53 da Lei nº 10.833,
de 2003, com a alteração introduzida pelo art. 21 des-
ta Lei, produz efeito a partir de 29 de janeiro de 2004.

Art. 31. Excepcionalmente para o ano-calendá-
rio de 2004, a opção pelo regime especial de que trata
o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, poderá ser exerci-
da até o último dia útil do mês subseqüente ao da pu-
blicação desta Lei, produzindo efeitos, de forma irre-
tratável, a partir do mês subseqüente ao da opção,
até 31 de dezembro de 2004.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de
maio de 2004, ressalvado o disposto nos arts. 28 e 30.

Sala da Comissão, 17 de março de 2004. –
Deputado Mário Negromonte, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 149. Compete exclusivamente à União insti-

tuir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissiona-
is ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts.
146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
....................................................................................

Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 33, de 11/12/2001:

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput deste ar-
tigo:
....................................................................................

II – poderão incidir sobre a importação de petró-
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível;

Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contri-
buições sociais:
....................................................................................

IV – do importador de bens ou serviços do exte-
rior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42. de 19.12.2003)
....................................................................................

§ 6º – As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos no-
venta dias da data da publicação da lei que as houver
instituído ou modificado, não se lhes aplicando o dis-
posto no art. 150, III, “b”.

§ 7º – São isentas de contribuição para a seguri-
dade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
....................................................................................

DECRETO Nº 70.235. DE 6 DE MARCO DE 1972.

Dispõe sobre o processo adminis-
trativo fiscal, e dá outras providências.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.455. DE 7 DE ABRIL DE 1976.

Dispõe sobre bagagem de passagei-
ro procedente do exterior, disciplina o re-
gime de entreposto aduaneiro, estabelece
normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências.

....................................................................................

DECRETO Nº 4.542,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Aprova a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados
– TIPI.

....................................................................................
Art 15. Na zona primária de porto ou aeroporto

poderá ser autorizado, nos termos e condições fixa-
dos pelo Ministro da Fazenda, o funcionamento de lo-
jas francas para venda de mercadoria nacional ou es-
trangeira a passageiros de viagens internacionais,
saindo do País ou em trânsito, contra pagamento em
cheque de viagem ou moeda estrangeira conversível.

§ 1º Somente poderão explorar as lojas de que
trata este artigo as pessoas ou firmas habilitadas pela
Secretaria da Receita Federal, através de um proces-
so de pré-qualificação.

§ 2º A mercadoria estrangeira importada direta-
mente pelos concessionários das referidas lojas per-
manecerá com suspensão do pagamento de tributos
até a sua venda nas condições deste artigo.

§ 3º Quando se tratar de aquisição de produtos
nacionais, estes sairão do estabelecimento industrial
ou equiparado com isenção de tributos.

§ 4º Atendidas as condições estabelecidas pelo
Ministro da Fazenda, as lojas a que se refere este arti-
go poderão fornecer produtos destinados ao uso ou
consumo de bordo de embarcações ou aeronaves, de
bandeira estrangeira, aportadas no País.
....................................................................................

LEI Nº 8.010. DE 29 DE MARCO DE 1990

Dispõe sobre importações de bens
destinados à pesquisa científica e tecno-
lógica, e dá outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 9.430. DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a segurida-
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de social, o processo administrativo de
consulta e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de

crédito tributário correspondente exclusivamente a
multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na
forma deste artigo, não pago no respectivo vencimen-
to, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês ante-
rior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, se-

rão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I – de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei nº4.502, de 30 de novembro de 1964, inde-
pendentemente de outras penalidades administrati-
vas ou criminais cabíveis.

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exi-
gidas:

I – juntamente com o tributo ou a contribuição,
quando não houverem sido anteriormente pagos;

II – isoladamente, quando o tributo ou a contri-
buição houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;

III – isoladamente, no caso de pessoa física su-
jeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão)
na forma do art. 80 da Lei nº 7.713. de 22 de dezem-
bro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não te-
nha apurado imposto a pagar na declaração de ajus-
te;

IV – isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e da con-
tribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art.
20, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a con-
tribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendá-
rio correspondente:

V – isoladamente, no caso de tributo ou contri-
buição social lançado, que não houver sido pago ou

recolhido. (Inciso revogado vela Lei nº 9.716, de
26.11.98)

§ 2º Se o contribuinte não atender, no prazo
marcado, à intimação para prestar esclarecimentos,
as multas a que se referem os incisos I e II do caput
passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco déci-
mos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente. (Alterado pela Lei nº 9.532. de
10.12.97)

§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este arti-
go as reduções previstas no art. 6º da Lei nº 8.218. de
29 de acosto de 1991, e no art. 60 da Lei nº 8.383. de
30 de dezembro de 1991.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, in-
clusive, aos contribuintes que derem causa a ressar-
cimento indevido de tributo ou contribuição decorren-
te de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
....................................................................................

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Altera a Legislação Tributária Fe-
deral.

....................................................................................
Art. 4º As contribuições para os Programas de

Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas refinari-
as de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada
Dela Lei nº 9.990. 21.7.2000) .(vide Medida Provisó-
ria nº 2158-35, de 24.8.2001)

I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, inci-
dentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gasolinas, exceto gasolina de aviação: (Inciso incluí-
do pela Lei nº 9.990, 21.7.2000) (Vide Medida Provi-
sória nº 164, de 29.1.2004)

II – dois inteiros e vinte e três centésimos por
cento e dez inteiros e vinte e nove centésimos por
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de óleo diesel; (Incisio incluído pela Lei nº
9.990. 21.7.2000) (Vide Medida Provisória nº 164. de
29.1.2004)
....................................................................................

LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999

Altera a legislação do Imposto sobre
a Renda, relativamente à tributação dos
Fundos de Investimento Imobiliário e dos
rendimentos auferidos em aplicação ou
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operação financeira de renda fixa ou va-
riável, ao Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e das Empresas de Pequeno
Porte -SIMPLES, à incidência sobre rendi-
mentos de beneficiários no exterior, bem
assim a legislação do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados -relativamente ao
aproveitamento de créditos e à equipara-
ção de atacadista a estabelecimento in-
dustrial, do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a
Títulos e Valores Mobiliários -IOF, relati-
vamente às operações de mútuo, e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do, relativamente às despesas financei-
ras, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 18. O importador, antes de aplicada a pena

de perdimento da mercadoria na hipótese a que se re-
fere o inciso II do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7
de abril de 1976, poderá iniciar o respectivo despacho
aduaneiro, mediante o cumprimento das formalida-
des exigidas e o pagamento dos tributos incidentes
na importação, acrescidos dos juros e da multa de
que trata o art. art. 61 da Lei nº 9.430. de 27 de de-
zembro de 1996, e das despesas decorrentes da per-
manência da mercadoria em recinto alfandegado. Pa-
rágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo,
considera-se ocorrido o fato gerador, e devidos os tri-
butos incidentes na importação, na data do venci-
mento do prazo de permanência da mercadoria no re-
cinto alfandegado.
....................................................................................

LEI Nº 10.426, DE 24 DE ABRIL DE 2002

Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8º Os serventuários da Justiça deverão in-

formar as operações imobiliárias anotadas, averba-
das, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartó-
rios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Do-
cumentos sob sua responsabilidade, mediante a
apresentação de Declaração sobre Operações Imobi-
liárias (DCI), em meio magnético, nos termos estabe-
lecidos pela Secretaria da Receita Federal.
....................................................................................

§ 2º A multa de que trata o § 1º:
....................................................................................

III – será de, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos
reais).

....................................................................................

LEI Nº 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002

Dispõe sobre a incidência das con-
tribuições para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nas hipóte-
ses que menciona, e dá outras providên-
cias.

....................................................................................

ANEXO II

1. Tubos de borracha vulcanizada não endureci-
da da posição 40.09, com acessórios, próprias para
máquinas e veículos autopropulsados das posições
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84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;

2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas
e aparelhos das posições 84.29;

3. Motores do código 8408.90.90, próprios para
máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;

4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10,
próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

5. Outros motores hidráulicos de movimento re-
tilíneo (cilindros) do código 8412.21.90, próprios para
máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;

6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10,
próprios para produtos dos códigos 8701.20.00,
87.02 e 87.04;

7. Bombas volumétricas rotativas do código
8413.60.19, próprias para produtos dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701.20.00, 87.02 e 87.04;

8. Compressores de ar do código 8414.80.19,
próprios para produtos dos códigos 8701 .20.00,
87.02 e 87.04;

9. Caixas de ventilação para veículos autopro-
puisados, classificadas no código 8414.90.39;

10. Partes classificadas no código 8432.90.00,
de máquinas das posições 8432.40.00 e 8432.80.00;

11. Válvulas redutoras de pressão classificadas
no código 8481.10.00, próprias para máquinas e veí-
culos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06;

12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas
ou pneumáticas classificadas no código 8481.20.90,
próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

13. Válvulas solenóides classificadas no código
8481.80.92, próprias para máquinas e veículos

autopropulsados das posições 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06;

14. Embreagens de fricção do código
8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

15. Outros motores de corrente contínua do có-
digo 8501.10.19, próprios para acionamento elétrico
de vidros de veículos autopropulsados.

LEI Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

Mensagem de veto

Dispõe sobre a não-cumulatividade
na cobrança da contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep), nos casos que especifica;
sobre o pagamento e o parcelamento de
débitos tributários federais, a compensa-
ção de créditos fiscais, a declaração de
inaptidão de inscrição de pessoas jurídi-
cas, a legislação aduaneira, e dá outras
providências.

Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem
como fato gerador o faturamento mensal, assim en-
tendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurí-
dica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
....................................................................................

§ 3º Não integram a base de cálculo a que se re-
fere este artigo, as receitas:

I – decorrentes de saídas isentas da contribui-
ção ou sujeitas à alíquota zero;

II – (VETADO)
....................................................................................

Art. 2º Para determinação do valor da contribui-
ção para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alí-
quota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centé-
simos por cento).

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculado
....................................................................................

§ 8º Observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria da Receita Federal, no caso de cus-
tos, despesas e encargos vinculados às receitas refe-
ridas no § 7º e àquelas submetidas ao regime de inci-
dência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo méto-
do de:

I – apropriação direta, inclusive em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de cus-
tos integrada e coordenada com a escrituração; ou

II – rateio proporcional, aplicando-se aos cus-
tos, despesas e encargos comuns a relação percen-
tual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.
....................................................................................
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§ 9º O método eleito pela pessoa jurídica será
aplicado consistentemente por todo o ano-calendário,
observadas as normas a serem editadas pela Secre-
taria da Receita Federal.

Art. 5º A – ficam isentas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS as receitas decorrentes da
comercialização de matérias-primas, produtos inter-
mediários e materiais de embalagem, produzidos na
Zona Franca de Manaus para emprego em processo
de industrialização por estabelecimentos industriais
ali instalados e consoante projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. (Incluído pela
Lei nº 10.684, de 30.5.2003)

....................................................................................
Art. 8º Permanecem sujeitas às normas da le-

gislação da contribuição para o PIS/PASEP, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1º a 6º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e
9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de
1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983:

II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V – os órgãos públicos, as autarquias e funda-

ções públicas federais, estaduais e municipais, e as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei,
referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias  da Constituição de 1988:

VI – (VETADO)
VII  – as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do § 3º do art. 1º;
b) sujeitas à substituição tributária da contribui-

ção para o PIS/PASEP;
c) referidas no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de

novembro de 1998.
VIII – as receitas decorrentes de prestação de

serviços de telecomunicações;
IX – (VETADO)
X – as sociedades cooperativas; (Incluído pela

Lei nº 10.684, de 30.5.2003)
XI – as receitas decorrentes de prestação de

serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. (Incluído pela Lei nº
10.684, de 30.5.2003)

....................................................................................

LEI Nº 10.676, DE 22 DE MAIO DE 2003

Dispõe sobre a contribuição para o
Programa de Integração Social e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Públi-
co – PIS/PASEP e da Contribuição para
Seguridade Social – COFINS devidas pe-
las sociedades cooperativas em geral.

....................................................................................
Art. 1º As sociedades cooperativas também po-

derão excluir da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto
no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, as sobras apuradas na Demonstra-
ção do Resultado do Exercício, antes da destinação
para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social, previs-
tos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971.

§ 1º As sobras líquidas da destinação para
constituição dos Fundos referidos no caput somente
serão computadas na receita bruta da atividade rural
do cooperado quando a este creditadas, distribuídas
ou capitalizadas pela sociedade cooperativa de pro-
dução agropecuárias.

§ 2º Quanto às demais sociedades cooperati-
vas, a exclusão de que trata o caput ficará limitada
aos valores destinados a formação dos Fundos nele
previstos.

§ 3º O disposto neste artigo alcança os fatos ge-
radores ocorridos a partir da vigência da Medida Pro-
visória nº 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
....................................................................................

LEI Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Mensagem de veto

Altera a Legislação Tributária Fede-
ral e dá outras providências.

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, com a incidência não-
-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferi-
das pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
....................................................................................

II – não-operacionais, decorrentes da venda de
ativo permanente:
....................................................................................

IV – de venda dos produtos de que tratam as
Leis nºs 9.990, de 21 de julho de 2000; 10.147, de 21
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de dezembro de 2000; 10.485, de 3 de julho de 2002,
e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer
outras submetidas à incidência monofásica da contri-
buição;

....................................................................................
Art. 2º Para determinação do valor da COFINS

aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada confor-
me o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inte-
iros e seis décimos por cento).

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:

I – bens adquiridos para revenda, exceto em re-
lação às mercadorias e aos produtos referidos nos in-
cisos III e IV do § 3º do art. 1º;

II – bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;

III – energia elétrica consumida nos estabeleci-
mentos da pessoa jurídica;

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipa-
mentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas ativi-
dades da empresa;

V – despesas financeiras decorrentes de em-
préstimos, financiamentos e o valor das contrapresta-
ções de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Inte-
grado de

Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES;

VI – máquinas, equipamentos e outros bens in-
corporados ao ativo imobilizado adquiridos para utili-
zação na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços;

VII – edificações e benfeitorias em imóveis pró-
prios ou de terceiros, utilizados nas atividades da em-
presa;

VIII – bens recebidos em devolução cuja receita
de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;

IX – armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quan-
do o ônus for suportado pelo vendedor.

§ 1º O crédito será determinado mediante a apli-
cação da alíquota prevista no art. 2º sobre o valor:

I – dos itens mencionados nos incisos I e II do
caput, adquiridos no mês;

II – dos itens mencionados nos incisos III a V e
IX do caput, incorridos no mês;

III – dos encargos de depreciação e amortiza-
ção dos bens mencionados nos incisos VI e VII do ca-
put, incorridos no mês;

IV – dos bens mencionados no inciso VIII do ca-
put, devolvidos no mês.

§ 2º Não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física.

§ 3º O direito ao crédito aplica-se, exclusiva-
mente, em relação:

I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa ju-
rídica domiciliada no País;

II – aos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País;

III – aos bens e serviços adquiridos e aos custos
e despesas incorridos a partir do mês em que se inici-
ar a aplicação do disposto nesta Lei.

§ 4º O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 5º Sem prejuízo do aproveitamento dos crédi-
tos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídi-
cas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23,
e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00,
15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul – NCM, destinados à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II
do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período,
de pessoas físicas residentes no País.

§ 6º Relativamente ao crédito presumido referi-
do no § 5º:

I – seu montante será determinado mediante
aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisi-
ções, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por
cento) daquela constante do art. 2º;

II – o valor das aquisições não poderá ser supe-
rior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou
serviço, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do
Ministério da Fazenda.

§ 7º Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se
à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação
apenas à parte de suas receitas, o crédito será apura-
do, exclusivamente, em relação aos custos, despe-
sas e encargos vinculados a essas receitas.

§ 8º Observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria da Receita Federal, no caso de cus-

08226 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    207ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     207ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     207ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



tos, despesas e encargos vinculados às receitas refe-
ridas no § 7º e àquelas submetidas ao regime de inci-
dência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo méto-
do de:

I – apropriação direta, inclusive em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de cus-
tos integrada e coordenada com a escrituração; ou

II – rateio proporcional, aplicando-se aos cus-
tos, despesas e encargos comuns a relação percen-
tual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.

§ 9º O método eleito pela pessoa jurídica para
determinação do crédito, na forma do § 8º, será apli-
cado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, ob-
servadas as normas a serem editadas pela Secretaria
da Receita Federal.

§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo
com este artigo não constitui receita bruta da pessoa
jurídica, servindo somente para dedução do valor de-
vido da contribuição.

§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos crédi-
tos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídi-
cas que adquiram diretamente de pessoas físicas re-
sidentes no País produtos in natura de origem vege-
tal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01,
todos da NCM, que exerçam cumulativamente as ati-
vidades de secar, limpar, padronizar, armazenar e co-
mercializar tais produtos, poderão deduzir da
COFINS devida, relativamente às vendas realizadas
às pessoas jurídicas a que se refere o § 5º, em cada
período de apuração, crédito presumido calculado à
alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento)
daquela prevista no art. 2º sobre o valor de aquisição
dos referidos produtos in natura.

§ 12. Relativamente ao crédito presumido referi-
do no § 11:

I – o valor das aquisições que servir de base
para cálculo do crédito presumido não poderá ser su-
perior ao que vier a ser fixado, por espécie de produ-
to, pela Secretaria da Receita Federal – SRF; e

II – a Secretaria da Receita Federal expedirá os
atos necessários para regulamentá-lo.

....................................................................................
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da le-

gislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta
Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º
a 8º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 8º e 9º
do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983;

II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

III – as pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES;

IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V – os órgãos públicos, as autarquias e funda-

ções públicas federais, estaduais e municipais, e as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei,
referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição;

VI – as sociedades cooperativas;
VII – as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do § 3º do art. 1º;
b) sujeitas à substituição tributária da COFINS;
c) referidas no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de

novembro de 1998;
VIII – as receitas decorrentes de prestação de

serviços de telecomunicações;
IX – as receitas decorrentes de prestação de

serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;

X – as receitas submetidas ao regime especial
de tributação previsto no art. 47 da Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002;

XI – as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003:

a) com prazo superior a 1 (um) ano, de adminis-
tradoras de planos de consórcios de bens móveis e
imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo
Banco Central;

b) com prazo superior a 1 (um) ano, de constru-
ção por empreitada ou de fornecimento, a preço pre-
determinado, de bens ou serviços:

c) de construção por empreitada ou de forneci-
mento, a preço predeterminado, de bens ou serviços
contratados com pessoa jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de economia mista ou
suas subsidiárias, bem como os contratos posterior-
mente firmados decorrentes de propostas apresenta-
das, em processo licitatório, até aquela data;

XII – as receitas decorrentes de prestação de
serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviá-
rio, ferroviário e aquaviário de passageiros;

XIII – as receitas decorrentes do serviço presta-
do por hospital, pronto-socorro, casa de saúde e de
recuperação sob orientação médica e por banco de
sangue;
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XIV – .................................................................
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o

PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei nº
10.637. de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos
incisos I e II do § 3º do art. 1º, nos incisos VI, VII e IX
do caput e nos §§ 1º, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3º,
nos §§ 3º e 4º do art. 6º, e nos arts. 7º, 8º, 10, incisos
XI a XIV, e 13.

....................................................................................
Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a

COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que proce-
dam à industrialização dos produtos classificados nos
códigos 2202, 2203 e 2106.90.10 ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de de-
zembro de 2002, serão calculadas sobre a receita
bruta decorrente da venda destes produtos, respecti-
vamente, com a aplicação das alíquotas de 1,4% (um
inteiro e quatro décimos por cento) e 6,6% (seis intei-
ros e seis décimos por cento). (Vide Medida Provisó-
ria nº 164, de 29-1-2004)

§ 1º O disposto neste artigo, relativamente aos
produtos classificados no código 2202 da TIPI, alcan-
ça, exclusivamente, os refrigerantes.

§ 2º A pessoa jurídica produtora por encomenda
dos produtos mencionados neste artigo será respon-
sável solidária com a encomendante no pagamento
das contribuições devidas conforme o estabelecido
neste artigo.

....................................................................................
Art. 51. As receitas decorrentes da venda de

embalagens, pelas pessoas jurídicas industriais, des-
tinadas ao envasamento dos produtos relacionados
no art. 49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribui-
ção para o PIS/PASEP e da COFINS fixadas por uni-
dade de produto, respectivamente, em: (Vide Medida
Provisória nº 164. de 29.1.2004)

I – lata de alumínio, classificada no código
7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no códi-
go 7310.21.10 da TIPI, por litro de capacidade nomi-
nal de envasamento:

a) para refrigerantes classificados no código
2202 da TIPI, R$ 0,0170 (dezessete milésimos do
real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro déci-
mos de milésimos do real); e

b) para bebidas classificadas no código 2203 da
TIPI, R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro déci-
mos de milésimo do real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e
seis milésimos do real):

II – embalagens PET classificadas no código
TIPI 3923.30.00 e suas pré-formas classificadas no
Ex 01 desse código, para refrigerantes classificados

no código 2202 da TIPI: R$ 0,0170 (dezessete milési-
mos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e qua-
tro décimos de milésimo do real), por litro de capaci-
dade nominal de envasamento da embalagem final.

III – (Vide Medida Provisória nº 164. de
29.1.2004)

Parágrafo único. A pessoa jurídica produtora
por encomenda das embalagens referidas neste arti-
go será responsável solidária com a encomendante
no pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e
da COFINS estabelecidas neste artigo.

Art. 52. A pessoa jurídica industrial dos produtos
referidos no art. 49 poderá optar por regime especial
de apuração e pagamento das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das
contribuições são fixados por unidade de litro do pro-
duto, respectivamente, em:

I – refrigerantes classificados no código 2202 da
TlPl, R$ 0,0212 (duzentos e doze décimos de milési-
mo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milésimos do
real);

II – bebidas classificadas no código 2203 da
TIPI, R$ 0,0368 (trezentos e sessenta e oito décimos
de milésimos do real) e R$ 0,1700 (dezessete centé-
simos do real):

III – preparações compostas classificadas no
código 2106.90.10, ex 02, da TIPI, para elaboração
de bebida refrigerante do capitulo 22, R$ 0,1144 (um
mil, cento e quarenta e quatro décimos de milésimo
do real) e R$ 0,5280 (quinhentos e vinte e oito milési-
mos do real).

§ 1º A pessoa jurídica industrial que optar pelo
regime de apuração previsto neste artigo poderá cre-
ditar-se dos valores das contribuições estabelecidos
no art. 51 referentes ás embalagens que adquirir, no
período de apuração em que registrar o respectivo
documento fiscal de aquisição.

§ 2º Fica vedada qualquer outra utilização de
crédito, além daquele de que trata o § 1º.

§ 3º A opção prevista neste artigo será exercida,
segundo normas e condições estabelecidas pela Se-
cretaria da Receita Federal, até o último dia útil do
mês de novembro de cada ano-calendário, produzin-
do efeitos, de forma irretratável, durante todo o
ano-calendário subseqüente ao da opção.

§ 4º Excepcionalmente para o ano-calendário
de 2004, a opção poderá ser exercida até o último dia
útil do mês subseqüente ao da publicação desta Lei,
produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do
mês subseqüente ao da opção, até 31 de dezembro
de 2004.
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§ 5º No caso da opção efetuada nos termos dos
§§ 3º e 4º, a Secretaria da Receita Federal divulgará o
nome da pessoa jurídica optante e a data de início da
opção.

§ 6º Até o último dia do 32 (terceiro) mês subse-
qüente ao da publicação desta Lei:

I – os comerciantes atacadistas e varejistas re-
feridos no inciso 1 do art. 50 somente poderão excluir
da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS o valor das notas fiscais de
aquisição dos produtos de que trata o art. 49 emitidas
por pessoa jurídica optante;

II – o disposto no inciso II do art. 50 se aplica
apenas em relação a receitas decorrentes de opera-
ções com pessoa jurídica optante.

§ 7º A opção a que se refere este artigo será au-
tomaticamente prorrogada para o ano-calendário se-
guinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, até o último dia útil do mês de outu-
bro do ano-calendário, hipótese em que a produção
de efeitos se dará a partir do dia 12 de janeiro do
ano-calendário subseqüente.

Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fi-
xar coeficientes para redução das alíquotas previstas
nos arts. 51 e 52, os quais poderão ser alterados,
para mais ou para menos, ou extintos, a qualquer
tempo. (Vide Medida Provisória nº 164. de 29.1.2004)

....................................................................................
Art. 55. O disposto nos arts. 49 e 52 aplica-se às

pessoas jurídicas neles referidas, inclusive em opera-
ções de revenda dos produtos ali mencionados, ad-
mitido, neste caso, o crédito dos valores da contribui-
ção para o PIS/PASEP e o da COFINS pagos na res-
pectiva aquisição.

Art. 56. As receitas decorrentes das operações
referidas nos arts. 49 a 52 não se sujeitam à incidên-
cia nãocumulativa da contribuição para o PISIPASEP
e da COFINS de que tratam esta Lei e a Lei nº 10.637,
de 30 de dezembro de 2002.

Art. 57. O prazo de pagamento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, apuradas mensal-
mente de conformidade com os arts. 49, 51 e 52, será
o previsto no art. 11 desta Lei.

Art. 58. As pessoas jurídicas referidas no art. 52
poderão, para fins de determinação do valor devido
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apu-
radas segundo as normas ali referidas, creditar-se,
em relação à:

I – contribuição para o PIS/PASEP, do saldo dos
créditos apurados de conformidade com a Lei nº

10.637. de 30 de dezembro de 2002, não aproveita-
dos pela modalidade de tributação não-cumulativa;

II – COFINS, do valor equivalente a 3% (três por
cento) do valor de aquisição do estoque de abertura
de matérias-primas e materiais de embalagem, relaci-
onados no Anexo Único, existente no primeiro dia de
vigência do regime de apuração estabelecido no art.
52 desta Lei.

§ 1º As pessoas jurídicas referidas no art. 51
também poderão, a partir da data em que submetidas
às normas de apuração ali referidas, creditar-se do
saldo dos créditos referidos no inciso 1 deste artigo.

§ 2º O estoque referido no inciso II compreende-
rá também os materiais empregados em produtos em
elaboração e em produtos finais, existentes em esto-
que na data do levantamento.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.159-70,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 9º Fica reduzida a zero, relativamente aos

fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2001, a alíquota do imposto de renda incidente sobre
remessas, para o exterior, destinadas exclusivamen-
te ao pagamento de despesas relacionadas com pes-
quisa de mercado para produtos brasileiros de expor-
tação, bem como aquelas decorrentes de participa-
ção em exposições, feiras e eventos semelhantes, in-
clusive aluguéis e arrendamentos de estandes e loca-
is de exposição, vinculadas à promoção de produtos
brasileiros, bem assim de despesas com propaganda
realizadas no âmbito desses eventos.

§ 1º O Poder Executivo estabelecerá as condi-
ções e as exigências para a aplicação do disposto
neste artigo.

§ 2º Relativamente ao período de 12 de janeiro
de 2001 a 31 de dezembro de 2003, a renúncia anual
de receita decorrente da redução de alíquota referida
no caput será apurada, pelo Poder Executivo, medi-
ante projeção da renúncia efetiva verificada no prime-
iro semestre.

§ 3º Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o mon-
tante anual da renúncia, apurado na forma do § 2º,
nos meses de setembro de cada ano, será custeado à
conta de fontes financiadoras da reserva de contin-
gência, salvo se verificado excesso de arrecadação.
apurado também na forma do § 2º, em relação à pre-
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visão de receitas, para o mesmo período, deduzido o
valor da renúncia.

§ 4º o excesso de arrecadação porventura apu-
rado nos termos do § 3º, in fino, será utilizado para
compensação do montante da renúncia.

§ 5º A alíquota referida no caput, na hipótese de
pagamentos a residente ou domiciliados em países
que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota má-
xima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24
da Lei nº 9.430. de 27 de dezembro de 1996, será de
vinte e cinco por cento.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Com referência às medidas provisórias que
acabam de ser lidas, a Presidência comunica ao Ple-
nário que o prazo de 45 dias para apreciação das ma-
térias pelo Congresso Nacional já se encontra esgo-
tado. Uma vez recebidas formalmente pelo Senado
Federal, nesta data, as proposições passam a so-
brestar imediatamente as demais deliberações legis-
lativas desta Casa até que se ultimem suas votações.

Esclarece ainda que o prazo de 60 dias de vi-
gência também se encontra esgotado, tendo sido
prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidên-
cia inclui as matérias na Ordem do Dia de quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/3, de
2004 (nº 38/2004, na origem), de 19 do corrente, do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando, para os
fins previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Fe-
deral, cópia do Parecer da Procuradoria-Geral da Re-
pública, da versão do registro taquigráfico do julga-
mento, da certidão de trânsito em julgado e do acór-
dão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 351717, que declarou a inconstituci-
onalidade da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1º
do art. 13 da Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997
(contribuição previdenciária devida pelos exercentes
de mandato eletivo).

O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 37, de
2004-CN (nº 124/2004, na origem), do Senhor Presi-
dente da República, que encaminha ao Congresso
Nacional, nos termos do § 2º do art. 34 da Lei nº
10.707, de 30 de julho de 2003, o demonstrativo das
operações de crédito pendentes de contratação.

A mensagem lida vai, em primeira autuação, à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização e, em segunda autuação, à Comissão
de Assuntos Econômicos.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de
2004-CN (nº 456/GP/2004, do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça), encaminhando ao Congresso
Nacional, conforme determina a Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), o Relatório de Prestação de Contas do Exer-
cício Financeiro de 2003 daquela Corte.

O ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica que, em cumprimento
ao previsto no Parecer nº 34, de 2003, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e em consonân-
cia com a decisão desta Presidência proferida na ses-
são de 26 de março de 2003 (Diário do Senado Fede-
ral de 27/03/2003, pg. 4794), abre o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um déci-
mo da composição da Casa, previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, para que o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 378, de 2002, seja apreciado pelo
Plenário.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Tem a palavra V. Exª, pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, gostaria de saber se V. Exª já pode informar à
Casa se os Líderes, após a reunião, comunicaram à
Mesa quantas medidas provisórias serão votadas
hoje, independente do direito regimental que qual-
quer Parlamentar tem de obstaculizar ou não a maté-
ria.

Solicito também que informe se há sobre a
mesa algum requerimento sem sustentação regimen-
tal que pede a inversão da ordem de votação de algu-
ma das medidas provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senadora Heloísa Helena, não há requerimen-
to sobre a mesa pedindo qualquer inversão de pauta.

A Presidência vai consultar o Relator sobre o
Item 1 da pauta, a mais antiga das medidas provisóri-
as.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 148, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do

§ 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 148, de 2003, que atribui competências à Agen-
cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS – e fixa as
diretrizes a serem observadas na definição de nor-
mas para implantação de programas especiais de in-
centivo à adaptação de contratos anteriores à Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998.

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões
deliberativas ordinárias de 17 e 18 do corrente, quando
teve sua apreciação sobrestada, em virtude da falta de
acordo de Lideranças para sua deliberação.

À medida provisória foram apresentadas cinco
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Dr. Pinotti (PFL – SP), preliminar-
mente pelo atendimento dos pressupostos constitucio-
nais de relevância e urgência e pela adequação finan-
ceira e orçamentária da medida provisória; e, quanto ao
mérito, favorável à medida provisória e às Emendas nºs
1 e 4, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 11,
de 2004, e contrário às demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por esta Presidên-
cia no dia 17 de dezembro último e não se instalou;
– a medida provisória foi remetida à Câmara dos
Deputados no dia 26 de janeiro, tendo sido aprova-
da naquela Casa no dia 10 de março, sendo prejudi-
cado o Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2004
e as emendas;
– o prazo de quarenta e cinco dias para apreciação
da matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se no
dia 25 de fevereiro, e o de sessenta dias de vigên-
cia, no dia 11 de março, tendo sido prorrogado por
ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal no dia 16 do corrente.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Esta Presidência consulta o nobre Relator, Se-
nador Ney Suassuna, se se encontra em condições
de proferir o seu relatório ao Plenário.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, como Relator, preciso
de mais 24 horas. Há uma pequena aresta que esta-
mos contornando. Amanhã, relataremos essa medida
provisória.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica ao Plenário que o no-
bre Relator acaba de pedir o prazo de 24 horas para
proferir o seu relatório.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra pela ordem a V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, quero fazer um pedido de informações: é inten-
ção da Mesa submeter à deliberação do Plenário a
matéria constante do Item 2 ou encerrar a Ordem do
Dia?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Almeida Lima, a Presidência foi co-
municada pelos Líderes de que há acordo – e vai
ouvi-los, a começar pelo Líder José Agripino – para
os Itens nºs 2, 3 e 4.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, com base no art. 14, inciso VIII, alínea “a”, do
Regimento Interno, faço uma indicação do que consi-
dero um equívoco em relação à matéria da Ordem do
Dia, pedindo o seu encerramento, com base no que
dispõe o art. 163, inciso I, e o art. 175, ambos do Regi-
mento Interno.

O art. 163 diz que “as matérias serão incluídas
em Ordem do Dia, a juízo do Presidente, segundo sua
antigüidade e importância”. Há poucos instantes, V.
Exª informou ao Plenário que o Item 1 trata da medida
provisória mais antiga em tramitação na Casa. O art.
175, expressamente, estabelece a seqüência dos tra-
balhos da Ordem do Dia, indicando que ela não poderá
ser alterada, senão para os itens a que se refere. Acre-
dito que o caso não se enquadra em nenhum deles.

Dessa forma, requeiro a V. Exª, com base nos
dispositivos citados, a declaração de encerramento
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobres Senadores Almeida Lima, José Agripi-
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no e Aloizio Mercadante, a Presidência solicita a aten-
ção do Plenário.

Não resta dúvida com relação ao que dispõe o art.
62, § 6º, da Constituição Federal, acrescido dos argu-
mentos apresentados pelo nobre Senador Almeida
Lima. De fato, tendo o nobre Relator, Senador Ney Suas-
suna, solicitado ao Plenário mais 24 horas para proferir o
relatório, tendo em vista que a Medida Provisória nº 148
passa a sobrestar a pauta a partir do dia 26 e que a próxi-
ma medida provisória tem a data do dia 27 para o tranca-
mento da pauta, de acordo com a Constituição Federal e
com o Regimento Interno do Senado Federal, não há
como votar o Item 2, sem antes apreciar o Item 1.

Portanto, a Mesa vai declarar a pauta sobresta-
da, a não ser que haja uma nova posição por parte do
Relator da Medida Provisória nº 148, referente ao
Item 1 da pauta. Caso contrário, a Presidência não
tem condições de fazer qualquer alteração da pauta,
tendo em vista os preceitos constitucionais e regi-
mentais.

Tem razão V. Exª, Senador Almeida Lima, e te-
nha a certeza de que a Presidência não transigirá no
cumprimento da Constituição Federal e do Regimen-
to Interno.

A Mesa continua aberta a ouvir os Líderes com
relação ao acordo.

Esse assunto está decidido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – São os seguintes os itens adiados:

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 149, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 149, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
doar à República da Bolívia vacinas contra a febre af-
tosa.

Relator Revisor: Senador Papaléo Paes (PMDB
– AP)

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 150, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 12, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 150, de 2003, quealtera a Lei nº 10.188,

de 12 de fevereiro de 2001, que institui o Programa de
Arrendamento Residencial e dá outras providências.

Relatora Revisora: Senadora Fátima Cleide
(Bloco/PT – RO)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 151, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 151, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção do Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, uni-
dade de pesquisa integrante da estrutura básica do
Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras provi-
dências.

Relator Revisor: Senador José Maranhão
(PMDB – PB)

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 152, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a re-
gularização, administração, aforamento e alienação
de bens imóveis de domínio da União, altera dispositi-
vos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regu-
lamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providênci-
as.

Relator Revisor: Senador Fernando Bezerra
(Bloco/PTB – RN)

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 14, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 153, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 14, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 153, de 2003, que institui a Taxa de Ava-
liação in loco das instituições de educação superior e
dos cursos de graduação e dá outras providências.

Relatora Revisora: Senadora Maria do Carmo
Alves (Minoria/PFL – SE)
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7

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 154, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 16, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 154, de 2003, que autoriza a Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz – a disponibilizar medica-
mentos, mediante ressarcimento, e dá outras provi-
dências.

Relator Revisor: Roberto Saturnino (Bloco/PT –
RJ)

8

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção de carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências Regula-
doras, e dá outras providências.

Relator Revisor: José Jorge (Minoria/PFL – PE)

9

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da
Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o Au-
xílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores de Enfermagem – Profae.

Relator Revisor: Paulo Octávio (Minoria/PFL –
DF)

10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 6º da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dis-
põe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas – Sinarm – e define crimes.

Relator Revisor: Renan Calheiros (PMDB – AL)

11

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 17, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção do Plano Especial de Cargos da Agência Brasilei-
ra de Inteligência – Abin – e dá outras providências.

Relator Revisor: Senador Eduardo Suplicy (Blo-
co/PT – SP)

12

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na-
vegação do São Francisco – Franave.

Relator Revisor: Senador Sérgio Guerra (Mino-
ria/PSDB – PE)

13

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 18, DE 2004
(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a institu-
ição de Gratificação Temporária para servidores Téc-
nico-Administrativos e Técnico-Marítimos das Institui-
ções Federais de Ensino e dá outras providências.

Relator Revisor: Senador Flávio Arns (Bloco/PT
– PR)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Antes de conceder a palavra pela ordem, vou
considerar encerrada a Ordem do Dia, transferindo
para amanhã todos os itens constantes da pauta.

Tem a palavra o Senador Alvaro Dias, pela or-
dem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, creio que vale o registro e o apelo a esta
Casa do Congresso Nacional, especialmente a sua
Mesa Diretora.

A enxurrada de medidas provisórias paralisa o
Congresso e o próprio Governo. O Governo anuncia
a agenda positiva, mas trabalha contra ela. O Gover-
no perde autoridade de falar em agenda positiva ao
impor medidas provisórias, lançando-as como chuva
sobre o Congresso Nacional. E o Poder Legislativo se
apequena ao aceitar essa estratégia adotada pelo
Governo, de editar medidas provisórias sem atender
os pressupostos básicos da relevância e da urgência.
O Congresso tem que reagir a este procedimento do
Poder Executivo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Sr. Presidente, pela ordem, pelo Partido Liberal.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pois não, Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero dizer da tristeza que sinto. Não entendo mui-
to de Regimento, mas penso que entendo um pouco
de Brasil. Temos medidas provisórias importantíssi-
mas para votar. Essa, por exemplo, da casa própria,
vai corrigir uma distorção tremenda, Senador Almeida
Lima.

No ano passado, o Ministério das Cidades de-
volveu dinheiro. E sabe por quê? Porque cabia à Cai-
xa Econômica Federal a gestão de um programa. Isso
não pode! A Caixa Econômica tem que gerir o fundo,
porque ela vê rentabilidade, mas a decisão é política,
é do Ministério das Cidades. Estamos com uma medi-
da provisória fundamental para este País, para gerar
emprego e para dar casa ao povo. E por questões re-
gimentais, acabamos mais uma vez postergando vo-
tações de medidas provisórias importantíssimas. Não
vence a Oposição, não vence o Governo, perde o
povo.

É lamentável que hoje não votemos medida pro-
visória tão relevante. Sem falar, Senador Almeida
Lima, do nosso semi-árido, do Instituto Nacional do
Semi-árido, que trata das questões das pessoas mais
pobres do sertão.

Podíamos votar isso hoje e vamos adiar por
questões políticas. É lamentável, Sr. Presidente.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. Isso é uma questão decidida.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Vou conceder. Quero apenas esclarecer ao
Plenário que já decidimos a questão de ordem, encer-
ramos a Ordem do Dia. Encontramo-nos em um mo-
mento posterior à Ordem do Dia.

Vou aproveitar, Senadora Heloísa Helena, an-
tes de conceder a palavra pela ordem a V. Exª, para
atender a uma solicitação do nobre 1º Secretário des-
ta Casa, Senador Romeu Tuma, que pede que seja
comunicado que as nossas galerias contam com a
presença dos guardas metropolitanos do Brasil intei-
ro.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Assim que a Presidência terminar de dar as in-
formações, Senador Demóstenes Torres. Pede que
torne claro aos nobres integrantes da Guarda Metro-
politana que a Ordem do Dia foi suspensa. Não have-
rá votação de medidas provisórias na data de hoje.
Era esse o esclarecimento que o Senador Romeu
Tuma desejava fazê-lo.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pela ordem, em primeiro lugar solicitou a Se-
nadora Heloísa Helena, e, em segundo lugar, tem a
palavra o Senador Demóstenes Torres, e, posterior-
mente, V. Exª, Senador Osmar Dias.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, quero saudar a Mesa por prezar e respeitar o Regi-
mento. Mas, quero dizer ao Senador Marcelo Crivella
que, mesmo compartilhando inteiramente com suas
preocupações, a direção do apelo de V. Exª foi equi-
vocada, pois ele deveria ter sido feito ao Governo,
porque foi o Governo que articulou com o Senador
Ney Suassuna para pedir 24 horas no relatório. Se
não foi o governo que solicitou ao Senador Ney Suas-
suna, o Senador Ney Suassuna deveria vir ao Plená-
rio para efetivamente responder e nós votarmos.
Então, não adianta atribuir ao velho debate regimen-
tal – que ninguém agüenta mais nessa Casa. Mas é
importante deixar claro que, infelizmente, a obstrução
da pauta não se deu por problema regimental, até
porque a Mesa iria, por si só, fazê-lo. Deu-se porque o
Senador Ney Suassuna solicitou 24 horas para dar o
seu parecer sobre a matéria. Mas, com certeza, ama-
nhã será retomada toda a Ordem do Dia da Casa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, como fui citado, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Aloizio Mercadante, V. Exª está inscri-
to como líder. O Senador Ney Suassuna foi efetiva-
mente citado.

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna,
para uma explicação pessoal.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – O governo também foi citado, então peço a pa-
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Já tivemos uma citação, que foi o Senador
Antonio Carlos Magalhães, citado exatamente, se
não me engano, por V. Exª. O Regimento faz a previ-
são de dois Senadores citados, que terão direito ao
uso da palavra. O Senador Ney Suassuna preenche
esse requisito.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Peço pela ordem nas mesmas condições que a
Senadora Heloísa Helena pediu.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Darei a palavra a V. Exª como líder. E a Casa
vai ouvir as explicações pessoais do Senador Ney
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Nós, que apoiamos o Governo, temos sido acusados
constantemente de ser rolo compressor. Estava com
o relatório pronto, mas a demanda é do Senador José
Agripino, do PFL. E como não queremos de maneira
nenhuma ser rolo compressor, estamos dando a
oportunidade da discussão. Então, não sei por que
essa preocupação e essa vibração excessiva da nos-
sa Senadora.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Não, está superexplicado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra pela
ordem. Posso falar, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Aloizio
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na reunião do Colégio de Líderes, o PFL solici-
tou que se discutisse a medida provisória que trata da
Agência Nacional de Saúde. Estamos atentos, sem-
pre buscando a negociação e o consenso.

Todos os Líderes demonstraram-se favoráveis
à votação e à aprovação das três outras medidas pro-

visórias, incluindo a mencionada pelo Senador Mar-
celo Crivella, de grande interesse público. Havia a
disposição de todos os Líderes de votar as três outras
medidas provisórias, e a demanda apenas do PFL
para discutir a medida provisória da Agência Nacional
de Saúde.

Por isso, o Senador Ney Suassuna, exatamente
para mostrar a disposição de diálogo e de negociação
do bloco de sustentação Governo e da relatoria, colo-
cou-se à disposição para, em 24 horas, construir um
consenso. Acho que poderíamos construí-lo, sem ter
votado as três medidas provisórias.

De qualquer forma, a Mesa decidiu a questão de
ordem, a qual estamos acatando. Os Líderes esta-
vam favoráveis a votar as três demais medidas provi-
sórias e acho que andaríamos o trabalho, ajudando a
tratar de temas fundamentais como a reforma do Ju-
diciário, a Lei de Falências e outros projetos absoluta-
mente decisivos para o País. De qualquer forma,
amanhã estaremos aqui e votaremos as quatro medi-
das provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Apenas em resposta a V. Exª, nobre Senador
Aloizio Mercadante, a Mesa havia recebido a comuni-
cação, mas tendo um Senador formulado uma ques-
tão de ordem que encontra provimento na Constitui-
ção e no Regimento Interno, a Mesa achou por bem
decidir assim e envidará todos os esforços para que
amanhã a pauta seja desobstruída.

Temos um pedido pela ordem. V. Exª está ins-
crito como Líder, Senador Almeida Lima. Portanto,
para não prejudicar a própria inscrição de V. Exª, con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Senador Demóstenes
Torres.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, também peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Em seguida darei a palavra a V. Exª, Senador
Osmar Dias, após o qual a concederei a V. Exª, nobre
Líder Ideli Salvatti.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, é para me inscrever
pela Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Fica V. Exª inscrito em sexto lugar, nobre Líder
Demóstenes Torres.

Concedo a palavra pela ordem a V. Exª, Sena-
dor Osmar Dias.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero con-
sultar V. Exª sobre a pauta. Tenho um requerimento
que está para ser votado há vários dias, propondo
que o Projeto da Lei de Biossegurança seja também
discutido pela Comissão de Educação. Tal requeri-
mento não está na pauta de hoje, embora estivesse
na pauta de sessões anteriores. Esclarecerei, Sr.
Presidente, e até peço a atenção do Líder do Gover-
no, Senador Aloizio Mercadante.

Neste momento, o caos instalou-se no Paraná.
Não votamos a Lei de Biossegurança. O Governador
do Paraná, sob a alegação de que o Estado deve ser
área livre de transgênicos, promoveu uma prática ad-
ministrativa no Porto de Paranaguá que está obstruin-
do o carregamento de soja e de outras mercadorias, e
a fila de caminhões já passa de Curitiba. São 110 km
do Porto até Araucária, uma cidade para lá de Curiti-
ba. Pela primeira vez temos unanimidade, pois todos
estão contra a diretoria do porto: operadores, traba-
lhadores, sindicatos, produtores, cooperativas e fede-
rações.

Peço ao Congresso que vote a Lei de Biossegu-
rança logo. O que está acontecendo no Paraná é re-
sultado da intransigência do Governo do Paraná.
Estão implantando um verdadeiro caos, um desastre
no porto de Paranaguá, pela teimosia de querer de-
clarar o Estado livre de transgênicos quando a lei não
concede esse direito a ninguém.

Sr. Presidente, aproveito para pedir a interferên-
cia do Líder do Governo na questão do porto de Para-
naguá. Aquele conflito não vai terminar bem. Há, do
lado do Governo, a intransigência de não querer ne-
gociar, de não querer colocar ordem na Casa. Os âni-
mos foram incitados, os caminhoneiros ameaçam
derramar a soja na estrada, onde se encontram para-
dos há uma semana. Perdem os caminhoneiros, per-
dem os produtores, perde o Estado e perde o País.

É preciso que o Governo Federal, que fez a con-
cessão do porto ao Estado do Paraná, não faça uma
intervenção, mas pelo menos interfira, porque lá pode
até morrer gente. Alertei, em dezembro, para o risco
de isso acontecer. Há um conflito armado. A guerra
está para explodir em Paranaguá. Portanto, peço
aqui a interferência do Governo Federal nesse assun-
to grave que hoje ocorre no meu Estado.

Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem para
saber se votaremos o meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa informa a V. Exª, Senador Osmar Dias,
que as três medidas provisórias lidas hoje totalizam
16 medidas provisórias que trancam a pauta, ou seja,

o que ocorre no Porto de Paranaguá ocorre no plená-
rio do Senado Federal.

V. Exª pela ordem, Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu já havia feito alertas para o assunto. Aliás,
conversei pessoalmente com o Senador Osmar Dias
e com vários outros Senadores que têm interesse na
Lei de Biossegurança sobre o fato de que o Senado
Federal tem pressa, o País tem pressa que essa lei,
que já que está aqui há algum tempo, entre em vigên-
cia. Três Comissões têm audiências marcadas para
discuti-la; e, agora, a Comissão de Educação seria a
quarta.

Queria propor que fizéssemos na quinta-feira
uma reunião dos Presidentes dessas Comissões e
eventuais Relatores já designados, para iniciarmos
imediatamente uma negociação sobre essa matéria,
para que o projeto venha diretamente a plenário,
mesmo porque a regulamentação da lei vai não ape-
nas dirimir esse conflito mas também normatizar e
disciplinar o problema do plantio, da gestão, da co-
mercialização e do controle dos transgênicos no Bra-
sil.

Como a pauta vai estar trancada por pelo me-
nos duas semanas, porque há, além da MP da Cofins,
outras 17 para serem votadas, minha primeira suges-
tão é que, em vez de ampliarmos as Comissões a se-
rem ouvidas, embora seja legítimo o pleito da Comis-
são de Educação, façamos em função de urgência,
uma reunião na quinta-feira. Vou marcar o horário
com os Presidentes das quatro Comissões e os Rela-
tores designados, para começarmos a negociar e
chegarmos a um acordo sobre essa lei.

Em segundo lugar, quero dizer que me sensibili-
za o pronunciamento do Senador Osmar Dias. De
fato, é muito difícil entender que medidas administra-
tivas ou legais do âmbito do Estado, no momento de
escoar a safra brasileira, possam provocar uma fila de
caminhões que vai de Paranaguá para além de Curiti-
ba. Imaginem o transtorno na estrada e na vida des-
ses profissionais, que dependem, basicamente, de
entregar mercadoria – eles estão perdendo dia de tra-
balho! Imaginem o custo que isso vai representar
para o embarque da soja brasileira, porque os navios
também não estão aportando, o que significa prejuízo
no transporte e comercialização da safra. E imaginem
as dificuldades que estamos criando com países vizi-
nhos, como o Paraguai, que dependem do Porto de
Paranaguá para escoar toda sua produção agrícola!

É evidente que isso foge, neste momento, à res-
ponsabilidade do Governo Federal. É de competên-
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cia do Governo do Estado. Há uma concessão, e o
pacto federativo deve ser respeitado. O Governador
Roberto Requião é homem de grande vivência políti-
ca e muita experiência, mas acolho a ponderação e
as preocupações do Senador Osmar Dias. Vou entrar
em contato com o Governo, pedindo solução imediata
para esse impasse, porque, de fato, imagino que a
tensão possa crescer e surgirem mais dificuldades no
processo. Já soube que há uma greve no porto em
protesto contra essa situação. E isso está gerando
um clima absolutamente desfavorável ao País, preju-
dicando toda a cadeia produtiva da soja num momen-
to que é fundamental para a safra. Os caminhões têm
que voltar para o interior para buscar mais produção e
entregá-la. Os contratos têm prazo têm prazo, os ex-
portadores têm compromisso, as empresas importa-
doras dependem da matéria-prima. E é preciso levar
em consideração a imagem do País, a seriedade de
um País que pode ser, este ano, o segundo maior e,
brevemente, o maior produtor de soja do mundo. Tra-
ta-se de questão fundamental de estratégia para o
desenvolvimento do País e de presença nos fóruns
de negociação internacional.

Por tudo isso, entraremos em contato com o Go-
verno e pediremos aos Ministérios que possam medi-
ar a situação para buscarem uma solução que permi-
ta rapidamente escoar a produção, pacificar o Estado
e evitar um conflito que está crescendo e que pode
causar transtornos e prejuízos grandes ao País.

Então, acolho a ponderação do Senador Osmar
Dias, encaminho o assunto para o Governo e darei
posteriormente a resposta concreta sobre as provi-
dências que já foram tomadas, estão sendo tomadas
ou serão tomadas em relação ao episódio.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª tem a palavra pela ordem, nobre Sena-
dora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria passar o
segundo horário da Liderança do Bloco para o Sena-
dor Aloizio Mercadante, invertendo com S. Exª, que é
o quinto. E desejo transferir a fala em nome do Bloco
para o Senador Roberto Saturnino, tendo em vista
que daqui a meia hora tenho outro compromisso e
não poderei falar.

Quero também deixar registrado, Sr. Presiden-
te, lamentando profundamente, que depois de reuni-
dos todos os Líderes, depois de fechado o acordo – e,
assim, possivelmente tínhamos condição de votar as
três medidas provisórias –, por causa de uma questão

de ordem, que é regimental e lícita, não possamos
avançar, embora tenhamos tantos problemas como
esse agora tratado. E ainda há pessoas reclamando
de que cassam o direito da minoria! Ainda há gente
esbravejando sobre o tal direito da minoria! E aqui um
impede aquilo que a Nação quer, que todos querem e
que é fundamental acontecer. Imagine se nós esti-
véssemos realmente cassando o tal do direito da Mi-
noria!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa apenas esclarece que o que fez foi o
cumprimento, nobre Líder, de um preceito constituci-
onal levantado por um Senador no direito de suas atri-
buições.

Pela ordem V. Exª, para que finalmente possa-
mos ouvir o primeiro inscrito após a Ordem do Dia, o
Senador Almeida Lima.

Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu peço

a V. Exª – e tenho mais tempo – que me inscreva após
o último inscrito, como Líder da Minoria.

E parabenizo V. Exª, mais uma vez, pelo cum-
primento do Regimento da Casa em relação à sus-
pensão da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa agradece a V. Exª, Senador Efraim Mo-
rais, e informa que V. Exª é o sétimo inscrito, uma vez
que o encerramento da sessão é previsto para as 18
horas e 30 minutos. A Mesa pede a contribuição dos
Srs. Líderes.

O quarto orador inscrito regularmente, o Sena-
dor Rodolpho Tourinho, fez cessão para o Senador
César Borges. Mas isso somente ocorrerá, nobre Se-
nador César Borges, se assim desejarem os Srs. Lí-
deres, uma vez que após a Ordem do Dia eles têm 20
minutos e existem sete inscrições. Fatalmente o direi-
to de V. Exª como regularmente inscrito não será cas-
sado, mas no mínimo colocado após o direito regi-
mental dos Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao
nobre Senador Almeida Lima.

V. Exª, Senador Almeida Lima, tem a palavra
por vinte minutos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Líder.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, abro um parêntese, antes do
meu pronunciamento, para dizer ao País que a recla-
mação feita há pouco pela Senadora Ideli Salvatti foi
porque a Constituição foi cumprida, e o desejo da Se-
nadora era rasgar a Constituição. A questão de or-
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dem levantada foi para que se respeitasse a Lei Su-
prema do País. Mas a Senadora Ideli Salvatti não
gostou de respeitar a Carta Maior do País. S. Exª gos-
taria que a Constituição fosse desrespeitada.

Entretanto, como já “comi toucinho com mais
cabelo”, expressão popular do meu Estado, isso para
mim é pinto, é coisa menor, é café pequeno. Embora
o Senador Tasso Jereissati fizesse aqui um pronunci-
amento na tarde de hoje, sendo sucedido pelo Sena-
dor Arthur Virgílio, como fui citado pelo Ministro José
Dirceu na matéria do articulista Merval Pereira, de O
Globo do dia de hoje, volto ao assunto. O articulista
diz exatamente o seguinte, em parte de seu artigo:

O Tasso foi fraco e se submeteu à es-
tratégia do Arthur Virgílio (Líder do PSDB no
Senado) e do Antero (Paes de Barros, Se-
nador que assina o pedido de CPI para o
caso Waldomiro Diniz), que é suicida. Eles
tentaram desestabilizar o Governo”, acusa
Dirceu. Segundo ele, os Líderes do PSDB
‘deram corda’ ao Senador sergipano Almei-
da Lima, quando este anunciou que teria
graves acusações contra o Governo. E ain-
da tentaram ligar a morte do primo-irmão de
Paes e Barros ao pedir da CPI para investi-
gar o caso Waldomiro.

‘O Arthur Virgílio é mais irresponsável
que o Almeida Lima. Eles brincaram com a
economia naquele dia. O PSDB foi o mais
radical’, comenta Dirceu, identificando os
que haviam brincado com o perigo, como
denunciou em recente discurso.

Lamentável, Srs. Senadores, como disse no
aparte ao Senador Tasso Jereissati. Fiquei estupe-
fato quando li hoje este artigo que agredia o Sena-
dor Tasso Jereissati. Quem agride? O Ministro José
Dirceu. E logo o Senador que, na semana passada,
desta tribuna, fez um pronunciamento – e tive a
oportunidade de ver o Senador do PSDB um tanto
incomodado diante do pronunciamento do Senador
cearense – que defendia e procurava organizar e
estabelecer a paz do Governo tão tumultuada pelos
próprios governistas! Eu imaginava elogios ao Sena-
dor Tasso Jereissati. Portanto, vejo essa atitude
como um gesto estúpido, indelicado, injusto e irraci-
onal do Ministro José Dirceu.

Agora, apesar da insatisfação do Senador
Arthur Virgílio, fiquei satisfeito, fiquei alegre com este
artigo, com a declaração do Ministro José Dirceu. Ve-
jam como são as coisas! Aliás, Senador Mão Santa,
até respirei um pouco mais aliviado, porque, até en-

tão, parece-me, e à Nação Brasileira, que, neste ple-
nário, eu era o Senador mais irresponsável que havia.
Estou alegre, porque há um outro Senador mais irres-
ponsável que eu, nas palavras do Ministro José Dir-
ceu, que é o Senador Arthur Virgílio. Veja como são
as coisas: é a insatisfação de Arthur Virgílio e a minha
alegria. Pelo menos, eu tiro esse peso da consciên-
cia.

A irresponsabilidade é aquela que, no pronunci-
amento do dia 02, próximo passado, fiz as Bolsas caí-
rem 2,46%, 2,5%, embora eu tivesse dito oito ou dez
dias depois desta tribuna que não vi ninguém chamar
de irresponsável o Ministro Meirelles, Presidente do
Banco Central. Nada como um dia após o outro. Mais
ou menos oito dias depois, se, comigo, as Bolsas caí-
ram 2,5%, em números redondos, por uma declara-
ção do Presidente do Banco Central, que tem a obri-
gação de preservar a moeda, a Bolsa caiu 4,43%; ou
seja, o dobro da queda que teve como decorrência do
meu pronunciamento. Tive a oportunidade de aqui di-
zer que não vi ninguém chamar o Presidente do Ban-
co Central de irresponsável, embora hoje já haja um
mais irresponsável do que eu.

Aliás, naquela oportunidade, vi o jornal O Globo
fazer a referência de que o prejuízo causado por mim
de R$4 milhões daria para o Governo assentar 1980
famílias no campo. Com o prejuízo que deu Meirelles,
daria para assentar o dobro. Agora, há um fato mais
intrigante, pois o Governo, para passar uma imagem
positiva da sua ação administrativa governamental,
diante dos atropelos, dos desencontros, da balbúrdia,
da bagunça, da falta de ação em que vive, vejam a
manchete do jornal O Globo de hoje: “Para melhorar
a imagem do governo, R$8 milhões”. Isto em publici-
dade, em marketing.

Dei um prejuízo de R$4 milhões. Vamos tocar
fogo, jogar pelo bueiro, R$8 milhões em marketing,
em propaganda, para melhorar a imagem do Gover-
no. se eu tiver que fazer aqui uma operação matemá-
tica – e já fiz sentado ali – e se tivéssemos que somar
esses R$8 milhões aos R$54 milhões que o Governo,
por meio da Petrobras, também torrou em publicidade
pelos 50 anos da Petrobras, seriam R$62 milhões.

Ora, comigo o Governo deixou de assentar
1980 famílias, com um prejuízo de R$4 milhões, tor-
rando R$8 milhões em publicidade – o dobro – basi-
camente 4.000 famílias deixarão de ser assentadas
no campo. Se incluirmos os R$54 milhões que a Pe-
trobras gastou em publicidade pelos 50 anos, tería-
mos assentado 27.900 famílias! E o irresponsável
sou eu! Eu é que sou irresponsável! Eu, como Sena-
dor de Oposição, não tenho o direito de vir à tribuna
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denunciar os atos de corrupção que existem e que to-
dos estão a denunciar.

Engraçado! Chegam para nos acusar e para
nos agredir e dizem que a Oposição quer CPI política,
que a Oposição quer desestabilizar o Governo. O que
posso entender com esta expressão “CPI política”?
Apenas a manifestação de quem tem o interesse de
deturpar para que a transparência não se processe.

O Senador Mão Santa, que é médico – pare-
ce-me que tem esse nome de Mão Santa pelas mãos
santas do cirurgião que é –, mas aqui no Senado, o
Mão Santa, como médico, não veio fazer cirurgias.
Disso tenho certeza absoluta. Tenho certeza absolu-
ta de que não vim ao Senado Federal peticionar como
advogado nem fazer audiência. Se aqui houvesse um
padre, tenho certeza absoluta de que não viria aqui
rezar missas. A exemplo do Senador Marcelo Crivel-
la, pastor evangélico, ele não veio aqui para celebrar
nenhum culto. Tenho certeza absoluta de que viemos
ao Senado Federal na condição de políticos e, como
políticos, viemos fazer política, e a Comissão Parla-
mentar de Inquérito não pode ser outra Comissão se-
não aquela que vai tratar da política da transparência
pública, da moral, da ética pública, que é o que esta-
mos defendendo. Não venham para cá com essa his-
tória de que a CPI é política.

Falam da história de desestabilizar o Governo.
Digo, com sinceridade, que, se o Governo do Partido
dos Trabalhadores aí estivesse de forma transparente,
democrática, ética, na medida em que deveria cumprir
tudo quanto disse durante a campanha federal e em
toda a sua história política, eu não estaria aqui para
afirmar que desejo desestabilizar o Governo.

Agora, prestem atenção: um Governo não
transparente, um governo ditatorial, um governo tota-
litário tenham certeza absoluta de que eu desejo de-
sestabilizar, sim. Não é esse o governo que devemos
desejar para o País, porque não queremos, e eu não
desejo, em hipótese nenhuma, ver o Brasil voltar a
ser uma ditadura ou uma ditadura de partido único.

Durante a ditadura militar, condenávamos o bi-
partidarismo e propugnávamos pelo pluripartidarismo
com a democracia, com a retomada do Estado de Di-
reito. Pois conquistamos o pluripartidarismo. E o que
estamos presenciando agora, Senador Sérgio Guer-
ra? Agora, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala
em voltar ao bipartidarismo. Daqui a pouco, configu-
rar-se-á a tese de “mexicanização” do Brasil – grande
receio do nosso companheiro, Senador Jefferson Pé-
res –, que é exatamente a existência do partido único,
totalitário.

Portanto, é preciso que fique bem claro: é CPI
política, sim, porque não estamos aqui para fazer ou-
tra coisa senão política. Não queremos desestabilizar
um governo devidamente constituído e que esteja de-
sempenhando um papel em defesa dos ideais demo-
cráticos, da sociedade, mas, sim, queremos desesta-
bilizar um governo que deseja se estabelecer totalitá-
rio. Nossa missão é combater, com todas as forças,
aquilo que pretendem instalar em nosso País.

Srªs e Srs. Senadores, durante a ditadura mili-
tar, salvo engano no Governo Ernesto Geisel, o Con-
gresso Nacional instalou duas CPIs. Em plena ditadu-
ra militar! Mas nós não teremos o direito de instalar e
ver funcionar uma CPI no Senado Federal porque o
Governo não deseja. Isso é muito grave. Evidente-
mente, precisamos estabelecer uma posição contrá-
ria a isso.

O Governo fala em gastar oito milhões em mar-
keting e publicidade, como ele próprio diz, na tentati-
va de mostrar que não há paralisia no Executivo. Se-
rão gastos R$8 milhões numa campanha publicitária
sobre ações nas áreas do bolsa-família, saúde e agri-
cultura familiar.

Quem deseja boa imagem procura agir com cor-
reção. Se o Governo apoiasse a CPI e esta compro-
vasse que não há dívida em relação ao caso Waldo-
miro Diniz, tenho certeza absoluta de que o Senado
Federal passaria um atestado de idoneidade a este
Governo, que não precisaria gastar R$8 milhões com
marketing, porque a própria imprensa daria conheci-
mento à Nação de que se trata de um Governo sério,
que não precisaria gastar R$8 milhões para dizer que
trabalha ou que é sério. Esses recursos poderiam ser
destinados às crianças abandonadas, e a sociedade
brasileira tomará conhecimento disso.

Senador Cristovam Buarque, não se pense que
o marketing é instrumento capaz de transformar um
sabonete mal cheiroso em um sabonete perfumado.
O marketing não tem essa capacidade. Se o sabone-
te é malcheiroso, nenhuma campanha publicitária
terá qualquer utilidade. Não adianta rádio, televisão,
jornal, nenhum tipo de mídia, pois o sabonete conti-
nuará malcheiroso. Então, não serão esses R$8 mi-
lhões de marketingou os R$54 milhões da Petrobras
e muito menos esses R$62 milhões que trarão melhor
imagem para este Governo. O que fará isto será a
transparência, a correção, o respeito à ética e à moral
pública.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ouço o no-
bre Senador Mão Santa.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Almei-
da Lima, aprendi que é mais fácil tapar o sol com a pe-
neira que esconder uma verdade. A verdade é que o
Governo está perdido, e não há Duda Mendonça que
o salve. Atentai bem para esta reunião, deliberativa
ordinária, que se realiza no dia 23 de março. São 13
itens na pauta, todos com medidas provisórias. V. Exª
falou que sou médico, mas quero ensinar ao núcleo
duro, que está burro, que não se governa com medida
provisória. Como Rui Barbosa disse, só há um cami-
nho. Só há salvação com a lei e dentro da lei. Vejam o
número, atentem bem. Vejam a imoralidade, a irres-
ponsabilidade, a dureza e a burrice. Já são 160 medi-
das provisórias. Senador Almeida Lima, o País todo,
todos nós confiamos nesta que é a sétima Constitui-
ção. Ulysses a beijou. Quem trai a Constituição, trai a
Pátria. A Constituição tem 250 artigos e nós já vamos
para 160 medidas provisórias. Agora, quem fala não
é o Senador, mas o médico, que quer ensinar ao nú-
cleo duro e burro que se edita medida provisória
como um recurso, um remédio extraordinário, para
uma urgência e relevância, e quem sabe de urgência
sou eu, não o núcleo duro e burro. Urgência é apendi-
cite, é bala, é tiro, é braço quebrado, é ruptura de fíga-
do. Isso é uma irresponsabilidade, uma traição à
Constituição, que tem 250 artigos, e nós já temos 160
medidas provisórias. Terminado o mandato, após os
próximos três anos, teremos quatro vezes 160 medi-
das. Será maior do que a Constituição. É a Constitui-
ção do PT!

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Concedo o
aparte ao Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Almei-
da Lima, eu gostaria de me solidarizar com V. Exª. Na
verdade, vemos que, infelizmente, esse é um Gover-
no completamente perdido. Vimos hoje, lemos nos
jornais, V. Exª leu também, a entrevista do Ministro
José Dirceu em que, primeiramente, chamou o jorna-
lista de mau-caráter, só porque este lhe fez uma per-
gunta que ele não gostou, e depois disse que o caso
Waldomiro havia sido encerrado. Ora, quem tem que
encerrar o caso Waldomiro é a Justiça, não o Ministro
José Dirceu! Além disso, anunciou que iria destinar
R$8 milhões para fazer propaganda, ao invés de ata-
car, por exemplo, os programas do Nordeste. Até
agora, não chegou um tostão para ajudar a resolver
os problemas das cheias em Sergipe e em Pernam-
buco. V. Exª tem razão: temos que ficar preocupados.
O próprio Senador Tasso Jereissati veio aqui fazer
um discurso conciliatório e foi atacado pelo Ministro
José Dirceu. Não sei... Depois dizem que somos nós
que estamos “brincando com fogo”. Ele é que está

“brincando com fogo”, Senador! Eu gostaria de me
solidarizar com as palavras de V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço
as palavras dos Senadores Mão Santa e José Jorge e
concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª.

Antes, porém, gostaria de dizer que alguém, da
tribuna, hoje, salvo engano o Senador Tasso Jereis-
sati, até sugeriu que o Ministro tirasse uns oito ou dez
dias de férias, para descansar a cabeça. Mas é im-
possível! Onde o Ministro estiver – não desejo isso a
S. Exª –, lamentavelmente, não vai poder descansar
a cabeça. O jornal Folha de S.Paulo, edição do últi-
mo domingo, publicou esta entrevista aqui de um
ex-petista, que diz: “Ex-petista vê Dirceu cúmplice de
Waldomiro.” Está aqui, com acusações seriíssimas
contra o Ministro e, inclusive, contra o Presidente. De-
clarações seriíssimas, horrorosas, atribuídas ao Mi-
nistro José Dirceu, dirigidas ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Esse é um fato que nos deixa constran-
gidos.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agradeço
dizendo: Senador Arthur Virgílio, meu querido amigo,
meu querido companheiro, a quem devo muito pelas
diversas oportunidades de solidariedade para comi-
go, não fique insatisfeito nem triste. Sei que esse não
é o comportamento de V. Exª. Se a palavra “irrespon-
sável” atribuída ao comportamento de V. Exª fosse de
uma outra pessoa, aí sim acredito que V. Exª deveria
ficar preocupado. Receba deste Senador simples e
humilde, de um Estado pequeno do Nordeste brasilei-
ro, toda solidariedade. Se isso valer algo, receba e
conte com toda a minha solidariedade. V. Exª tem
sido um gigante, e não pode ser tratado, em hipótese
alguma, dessa forma, porque os irresponsáveis são
outros, não somos nós. Estamos cumprindo o nosso
papel.

Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência deseja registrar a presença, na
tribuna de honra da Casa, do Coordenador de Justiça
Estadual da AMB (Associação dos Magistrados do
Brasil), Dr. Rodrigo Collaço; da Presidente da Asme-
to; Drª Ângela Ribeiro Prudente e do Presidente da
Associação dos Magistrados do Estado de Pernam-
buco, Dr. Mozart Valadares. Para nós, Srªs e Srs. Se-
nadores, é um honra a presença de V. Sªs.
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Concedo a palavra ao próximo Líder inscrito,
nobre Senador Aloizio Mercadante. (Pausa.)

Concedo a palavra ao próximo Líder inscrito,
nobre Senador João Capiberibe. (Pausa.)

Concedo a palavra ao próximo Líder inscrito,
nobre Senador Marcelo Crivella.

V. Exª dispõe de até 20 minutos. Mas, tendo em
vista que temos ainda seis Líderes inscritos, poderia
fazê-lo em 10 minutos, se for desejo de V. Exª colabo-
rar com os demais inscritos ainda para esta sessão.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, V. Exª me surpreendeu, inclusive deixei meu dis-
curso lá no cafezinho dos Senadores, porque eu não
imaginava que os Senadores inscritos estivessem au-
sentes. Mas quero ocupar esta tribuna por um motivo
muito relevante.

Tenho sempre procurado ocupar este local
cada vez que um ato de descortesia, de deselegân-
cia, de falta até de urbanidade ocorre na vida política
brasileira. E sabe por que faço isso? Porque isso tem
reflexo direto na educação das nossas crianças, na
violência das nossas cidades, nesse clima de verda-
deira guerra civil que vivemos nas capitais brasileiras.

Sr. Presidente, há um princípio que norteia a
vida. Em uma frase lapidar, o grande escritor Moisés
diz que Deus lhe ordenou o seguinte: “Sede santos
porque Eu sou santo”. Nem o criador se furta de ensi-
nar sem antes dar o exemplo. Isso é princípio para a
criação do universo, mas também de uma empresa,
de um lar, de uma nação.

Que maravilha se o Brasil pudesse hoje fazer o
discurso do “sede porque Eu sou”. Não precisaríamos
de reforma do Judiciário porque os juízes todos diriam
à Nação: sede justos porque eu sou justo. Ou que to-
dos o políticos dissessem: vamos construir um gran-
de Brasil, vamos nos sacrificar por esta Pátria, porque
eu estou fazendo isso, é o meu dever. Que essa im-
prensa livre – e a liberdade da imprensa é sagrada;
sob todos os aspectos, não se pode esconder do
povo o que se tramita, o que se passa; erros e acertos
precisam ser levados ao conhecimento da Nação –
pudesse passar pela prova do “sede porque Eu sou”.

Fora isso – o discurso é como um címbalo que
retine, ou um sino que soa, são palavras vazias, Se-
nador Mão Santa –, o discurso do “sede” ou “faça o
que eu digo e não faça o que eu faço” não tem sentido
nenhum.

O País precisa sim de exemplo. O País precisa
de heróis. E exemplo impõe renúncia, impõe compor-

tamento diferente, principalmente quando somos cri-
ticados.

Já ocupei esta tribuna para me desculpar, em
nome do meu Partido, por um momento de destempe-
ro do Presidente, com críticas que passaram da des-
cortesia, da urbanidade, da deselegância e atingiram
a vida pessoal de um Senador que é Líder do Gover-
no. E ocupei com humildade esta tribuna para me
esculpar. É bem verdade que nós, políticos, temos
direito à crítica. Mas o maior direito de todos é abrir
mão do próprio direito. Esse sim comove, convence,
arrasta, fala mais do que palavras, fala no silêncio e
fala alto. De maneira que, quando um líder do gover-
no do qual sou base se refere à imprensa de maneira
tão descortês e deselegante, ofende a nós todos, bra-
sileiros.

Assumo uma posição muito crítica com respeito
aos financiamentos que estamos para discutir ama-
nhã, em audiência pública. Não sei se recursos da or-
dem de R$ 3 bilhões do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social devem ser aplicados
para pagamento de dívidas quando poderiam gerar
empregos em outros setores da nossa economia.

Tenho restrições a esse financiamento. Mas
não posso deixar de ocupar essa tribuna para recrimi-
nar com veemência atos que tentam intimidar ou ge-
neralizar o comportamento de jornalistas que estão
aqui em busca da notícia, que humildemente ficam à
espera das autoridades, dos representantes do povo,
para tomar um depoimento, para saber de uma ques-
tão, para se aprofundar em um assunto. E a diversifi-
cação de assuntos que tratamos nesta Casa é de en-
louquecer qualquer jornalista. Normalmente, os jor-
nalistas são especializados num assunto, mas aque-
les que cobrem a vida política precisam entender de
tudo.

Nós, Parlamentares, temos assessores, consul-
tores, muitos servidores conosco. Agora, imaginem
um funcionário de jornal, de rádio, de televisão que
fica aqui tendo de cobrir matérias sobre matriz ener-
gética do País, reforma do Judiciário, reforma previ-
denciária, medidas de todo tipo e gênero: isso é algo
complicado, difícil. Por isso, quando esse profissional
faz uma pergunta, não é possível que uma autoridade
se ofenda e o trate com descortesia, deselegância ou
com palavras de baixo calão. Cada vez em que isso
ocorrer, seja o autor da minha base, seja do meu Par-
tido, ocuparei esta tribuna para denunciar.

Luto por um Brasil melhor. Às vezes, há certas
virtudes que se confundem ou passam perto de pés-
simos defeitos. Alguns dizem: “Tenho de me indignar!
É questão de moral, de sinceridade, de honestidade,
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de franqueza!” Parece que esse mau humor, que no
lar acaba pisando na flor da infância dos filhos – é um
pai mal-humorado que chega em casa e desgraça a
vida de uma família; um chefe que tira a criatividade
dos seus funcionários; um político que ocupa muitas
vezes a tribuna com tanto mau humor, que tira até o
ânimo da vida política ou de seus assessores a criati-
vidade –, esse espírito de cizânia é, sem sombra de
dúvida, um dos piores entraves ao progresso, à paz
do nosso País. E sem paz não encontraremos os me-
lhores caminhos para o nosso povo, que já sofre tan-
to, que já enfrenta condução lotada, dificuldades para
pagar a mensalidade dos filhos na escola e até mes-
mo para alimentar a própria família.

Quando um sujeito assume uma posição e vai
às ruas pedir votos, tem que fazer um compromisso
de humildade, tem que aprender a pedir desculpas
quando erra, tem que saber que suas atitudes intem-
pestivas se refletirão no povo, em um policial autoritá-
rio, em um Governo arrogante. Muitas vezes, os erros
são irreparáveis.

Portanto, faço um apelo para o Governo do qual
tenho a honra de fazer parte, sem fisiologismo, pois
não fui nomeado para nenhum cargo no Governo e
nunca sequer pedi isso. Faço parte por ideologia. O
Presidente recebeu o voto de mais de 50 milhões de
brasileiros, e não pretendo atrapalhar. Quero coope-
rar, aperfeiçoar. Creio que Sua Excelência tem todo o
direito de implementar seus projetos, pois o povo
deu-lhe esse direito.

No entanto, é bem verdade que tais projetos
não têm andado a contento. Nenhum de nós está sa-
tisfeito, muito menos o Presidente. Haveremos de en-
contrar um melhor caminho, mas que certamente não
passará pela arrogância, pelo tratamento descortês,
deselegante e generalizado que ofenda uma classe
que aprendi a respeitar.

Tenho muito a dizer, a desabafar, mas não que-
ro estender-me, pois recebi um apelo do simpático
Senador do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Fi-
lho, que precisa dirigir-se à Nação.

Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª por
inscrever-me para pronunciar meu discurso, como
segundo orador, na quinta-feira, em que abordarei a
saúde no meu Estado. Que Deus o abençoe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – A Mesa agradece a colaboração de V. Exª e
esclarece que a sua inscrição é para amanhã, quar-
ta-feira, como segundo orador.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
nobre Senador Demóstenes Torres, pela Liderança
do PFL.

A Mesa solicita – se for do seu entendimento e
dos demais oradores inscritos – que V. Exª faça o seu
pronunciamento em dez minutos, propiciando aos de-
mais inscritos a possibilidade de fazer uso da palavra
ainda nesta sessão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores,

“O Lula vai, o Lula vem e não faz nada
para ninguém.”

Voz rouca das ruas.

Infelizmente, durou pouco e parece que a es-
perança entrou em decomposição depois da necro-
se política. Nas ruas começam as manifestações de
descontentamento com um Governo que até então
não conhecia os apupos da platéia. As vaias desti-
nadas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, em frente ao hotel
Copacabana Palace e durante o espetáculo em ho-
menagem a Ayrton Senna, são um testemunho de
que o sonho caiu em desencanto. Agora, são raras
as solenidades presidenciais, o otimismo esfriou, as
autoridades passaram a fazer uso da porta dos fun-
dos, e na agonia se esboça a última metáfora. Des-
se jeito, não vai sobrar nem para o “Febeapá”.

Tanto que a palavra da moda, que já foi pacto
social, não é mais a tal agenda positiva, mas agenda
emergencial. Enquanto o socorro não vem, a inconti-
nência verbal, antes uma primazia do primeiro-man-
datário, passou a integrar o comportamento geral do
próprio governo e de instituições satélites e simpati-
zantes do “Partido das Trapalhadas”. Observem que
o “queridismo” praticado nos meses inaugurais do
Governo foi substituído pela crítica mordaz. Muitas
vezes, trafega nos escaninhos do baixo calão a trata-
tiva interministerial.

O que se percebe é que não há um governo de
fato, mas uma organização frágil, estabanada e de
escasso talento administrativo, que entoa “Meu mun-
do caiu” a cada palavra ou declaração. Na edição de
domingo da Folha de S.Paulo, o jornalista Clóvis
Rossi, em artigo intitulado “Retrato acabado do new
PT”, faz uma colagem das crises a partir da leitura dos
jornais do dia anterior. Começa enumerando o aviso
do MST de que “o prazo acabou”. Em seguida, relaci-
ona a desautorização pública dos Ministros do Traba-
lho e Emprego, Ricardo Berzoini, e do Desenvolvi-
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mento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan, à idéia do Ministro Amir Lando de majorar a
contribuição previdenciária.

Depois, vem o desabafo do honrado Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Ro-
drigues, ao desdém protocolar do Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, com
matérias de interesse estratégico. Como é possível
um Ministro da qualidade de Roberto Rodrigues, que
gerencia um setor que só dá alegria ao País, ter de fi-
car seis meses na fila para ser recebido por outro Mi-
nistro que ainda sequer disse a que veio? Com muita
propriedade, a coluna de O Globo comentou hoje
que “Se o Presidente Lula instituísse no Governo o ín-
dice de insatisfação com os Ministros o campeão se-
ria o do Planejamento, Guido Mantega”.

Clóvis Rossi prossegue com a declaração do
Bispo de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli, con-
tra os rumos da política econômica, passa pela dúvi-
da do escritor José Saramago de que “o povo esteja
vencendo no Brasil” e termina com a consideração do
patriarca do Bradesco de que está tudo bem. Eu adu-
zo os últimos acontecimentos para mostrar que a se-
mana começou quente e que ainda não apareceu no
Governo um bombeiro capaz de apagar o fogo, ainda
que o Palácio do Planalto acredite que um remendo
publicitário de R$8 milhões possa fazer crer que o
Governo Lula existe e pode ser comparado à oitava
maravilha do mundo.

Reunidos em um seminário com a chamada
“Queremos um outro Brasil” e sob a palavra de ordem
“Todos contra o Palocci”, a esquerda do “Partido da
Tibieza”, no último domingo, mandou dizer que vai à
luta. O pessoal não aceita o regresso conservador e
pretende mudanças profundas nos fundamentos da
política econômica. Ao grupo fez coro o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Busato,
para quem “há um abismo entre as promessas de mu-
dança feitas na campanha eleitoral e a ortodoxia do
modelo econômico em vigor, que dá continuidade ao
Governo anterior e mantém o apartheid social intocá-
vel”. Embora o Ministro Antonio Palocci seja um dos
poucos quadros diferenciados no ambiente geral de
mediocridade da Esplanada, o Dr. Busato tem uma
porção razoável de razão. Vejam o caso do Programa
Fome Zero. Conforme reportagem da Revista Época
desta semana, o programa é um banquete de “entra-
ves burocráticos, inércia, ausência de ações estrutu-
radas e irregularidades”. Inclusive em Caetés, terra
natal do Presidente Lula e governada pelo “Partido
Teratológico”.

Na verdade, o escândalo da Casa Civil, além de
magoar a Nação, expôs a paralisia do Governo Lula.
As peregrinações do Presidente em busca de um pa-
lanque causava sensação de mobilidade, pron-
to-atendimento e rapidez administrativa, mas a simu-
lação venceu e 15 meses foram desperdiçados na
constatação do óbvio, em lamentos demagógicos, na
transferência de culpa, na exclusão de responsabili-
dade, na incompetência em estado bruto e na insus-
tentável tendência de propagar a vulgaridade e pro-
meter a lua.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Ouço o aparte do ilustre Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Demóstenes Torres, quero aproveitar este aparte
que V. Exª me concede para fazer um registro em re-
lação ao discurso hoje proferido pelo Senador Tasso
Jereissati, em que, de maneira serena, como é pró-
prio de seu temperamento, S. Exª coloca o seu incon-
formismo com a maneira pela qual o Ministro José
Dirceu é relatado hoje na coluna de Merval Pereira,
do jornal O Globo. Dessa mesma forma, quero apro-
veitar este momento para reproduzir as palavras do
Governador Aécio Neves, ditas nesta tarde, a respei-
to do fato de que o Ministro José Dirceu teria declara-
do que o Governador de Minas Gerais, Aécio Neves,
teve um comportamento equilibrado nos últimos tem-
pos, assim como o Governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin, mas atribuindo essas atitudes a razões
de pragmatismo político, dizendo que não podiam ter
outro comportamento. O comentário do Ministro José
Dirceu seria de que o Governador de Estado, hoje,
sem o Governo Federal, não agüenta um mês. Disse
o Governador Aécio:

Eu não vi essa declaração e fica difícil
combinar o que sai numa coluna, mas não é
o que o Ministro José Dirceu, nos contatos
que tem tido comigo,tem dito. Ele sabe que
Minas Gerais tem feito um esforço enorme,
do ponto de vista de sua gestão, e que Mi-
nas não quer nada além do tem direito. Mi-
nas não busca favorecimento, Minas não
que um tratamento privilegiado, mas Minas
não admite ser preterida. Isso, o Governo
Federal já aprendeu a compreender, se no
início não pelo diálogo, pela ação política de
Minas Gerais.

Continua o Governador Aécio Neves:
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Estão aí essas conquistas absoluta-
mente claras. Não é possível compreender
o Pai sem o fortalecimento das unidades fe-
deradas. Pode ser que o discurso do Gover-
nador de Minas às vezes incomode e talvez
a capacidade que, a partir de Minas, nós te-
mos demonstrado de sensibilizar outras uni-
dades da Federação para atuarmos de for-
ma conjunta. Nós teremos sempre uma rela-
ção de respeito para com o Governo Fede-
ral, mas essa relação será sempre altiva.

Essas são palavras do Governador Aécio Ne-
ves, pronunciadas agora à tarde, exatamente comen-
tando a maneira grosseira com que se fala a respeito
dos dois principais Estados do Brasil, do ponto de vis-
ta econômico – São Paulo e Minas Gerais –, amea-
çando, caso seus Governadores não tenham uma vi-
são de equilíbrio...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Equilíbrio pró-governista. Se for contra o Governo, é
desequilíbrio.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – ...exa-
tamente, Senador, de não funcionar mais que 30
dias. Como bem disse o Senador Tasso Jereissati, é
um absurdo querer dizer que São Paulo, Minas Gera-
is, assim como outros Estados, não funcionariam sem
a ajuda do Governo Federal. Não é assim que tere-
mos uma Federação que funcione bem em nosso
País. Acredito que são atos como esse que, na verda-
de, desservem o funcionamento democrático do nos-
so País, em que a Oposição procura colaborar e não
prejudicar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Agradeço V. Exª pela intervenção, Senador Eduardo
Azeredo, e quero fazer coro com as palavras do nos-
so Governador de Minas Gerais.

Movido pelo entusiasmo demagógico, eliminou
a fome, zerou o déficit habitacional, acabou com o
analfabetismo, fez o turismo no Brasil superar a Fran-
ça e a Espanha, transpôs o rio São Francisco, fez a
ferrovia Transnordestina e até a pobre e abandonada
Comunidade Calunga do norte de Goiás, remanes-
cente de quilombo, teve seus 15 minutos de celebri-
dade na aventura do “Partido do Torpor”.

Na sua coluna de domingo em O Globo, o Jor-
nalista Elio Gaspari anunciou que “a curiosidade do
repórter Jamildo Melo permitiu a criação de um novo
indicador para a política brasileira, o “Índice Geral de
Promessas Presidenciais”. O repórter aferiu que em
um discurso de 39 minutos, em Fortaleza, o Presiden-

te Lula fez sete promessas, sendo, em média, uma a
cada cinco minutos e trinta e quatro segundos.

Sr. Presidente, O Globo de domingo traz uma
radiografia interessante do abissal que se formou en-
tre o aceno das promessas e o comparecimento efeti-
vo do Governo Lula. Tendo por base dados do Siste-
ma Integrado de Administração Financeira (Siafi) , em
2003, dos R$13,9 bilhões programados para investi-
mentos, foram pagos apenas R$3,7 bilhões (26,6%),
sendo que R$1,4 bilhão foi liberado este ano. A análi-
se de desempenho de alguns programas dá uma no-
ção da letargia que contamina a desastrosa adminis-
tração dos vendilhões da esperança. O Programa de
Manutenção da Malha Rodoviária tinha previsão de
receber 1,1 bilhão, mas só 27,2% foram pagos. O
Programa de Combate ao Crime Organizado era para
ter recebido míseros R$7,8 milhões, mas só foram
pagos R$2,3 milhões. O Programa Nacional Antidro-
gas teve uma realização de 8,3%, enquanto os Pro-
gramas da Saúde da Criança e do Aleitamento Mater-
no, do Turismo – Indústria do Terceiro Milênio – e da
Transposição do rio São Francisco foram contempla-
dos com zero de execução. Mas essa não é a pior no-
tícia. No Orçamento de 2004, de um total de R$11,7
bilhões previstos para investimento, foram liberados,
até agora, R$103 milhões, sendo quase metade para
pagar a aeronave presidencial. Aliás, como gosta de
um aeroporto a nova clientela do Estado Brasileiro,
instalada em Brasília! O Governo Lula já torrou R$1
bilhão no pagamento de passagens, diárias de hotel,
transporte local e alimentação. Gastou mais com diá-
ria e passagem aérea do que foi remetido para o meu
Estado, o Estado de Goiás.

Srªs e Srs. Senadores, Goiás já foi o Estado
mais pobre do Brasil; experimentou mais de150 anos
de isolamento desde o fim do Ciclo do Ouro até a Re-
volução de 1930. Cedeu território para fazer o sonho
de Juscelino Kubstichek, e ao ideal de criação do
Estado de Tocantins. Dono de um povo generoso,
desde a década de 90 vem recepcionando grandes
contingentes migratórios e basta visitar o entorno de
Brasília e de Goiânia para se ter noção do passivo so-
cial acumulado.

Goiás, no entanto, é um Estado que soube co-
lher as oportunidades proporcionadas pela expansão
da fronteira agrícola do País e hoje dá respostas rápi-
das ao Brasil. Primeiro, cresce com taxas bem acima
da média nacional, possui uma economia sólida, in-
fra-estrutura invejável, com energia suficiente e um
sistema multimodal de transportes rodoviário, ferro-
viário, hidroviário, aéreo e dutoviário, situando-se
como o oitavo PIB do Brasil e sétima posição em qua-
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lidade de vida. O Estado tem o terceiro maior rebanho
brasileiro, sendo a segunda bacia leiteira, a quinta
província mineral e ocupa o quarto lugar em produção
de grãos. A caminho da modernização, consolida um
parque industrial respeitável, um setor de serviços de
referência tecnológica, além de apresentar um Índice
de Desenvolvimento Humano médio, o que aponta
para indicadores sociais atrativos.

Goiás tem uma taxa de demanda muito baixa se
comparada ao quanto contribui com o Brasil. Uma
análise detalhada das destinações orçamentárias da
União indicam que o Governo Federal existe, quando
muito, pelas metades em território goiano. Em 2003,
foi o caso, por exemplo, do Programa de Reestrutura-
ção do Sistema Penitenciário. De R$1.010.000,00
previstos, somente R$425mil foram pagos. Do Pro-
grama de Saneamento Básico, foram realizados ape-
nas 14,4% do previsto. Os 19,9% dos quase R$52mi-
lhões investidos no Programa de Manutenção da Ma-
lha Rodoviária explicam por que as BRs estão em
pandarecos no Estado.

O Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, on-
tem, falou muito de reforma agrária de qualidade, mas
certamente não se importou em saber que, em Goiás,
o Programa de Consolidação de Assentamentos ti-
nha um troco de R$100 mil – nada foi empenhado e
pago. O mesmo ocorreu em programas como o de
Gestão de Resíduos Sólidos, Esporte na Escola, Par-
ques no Brasil, Livro Aberto, Infra-Estrutura em
Transportes e Segurança nas Rodovias Federais. Da
previsão, em 2003, do Pronaf de R$2,5milhões, tam-
bém zero foi pago.

Sr. Presidente, vamos para o quarto mês do
ano, mas 2004 ainda não existiu para Goiás em vári-
os programas do Governo Federal. Do total da dota-
ção autorizada para o Estado de
R$1.211.020.121,00, os valores pagos somam pouco
mais de R$175 milhões, ou 14%, mas nada referente
a investimento. Não foi ainda aplicado rigorosamente
nada nos programas dos Ministérios da Agricultura,
da Ciência e Tecnologia, da Justiça, do Trabalho, da
Cultura, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento
Agrário, do Esporte, da Defesa, da Integração Nacio-
nal, do Turismo, da Assistência Social e das Cidades.

Srªs e Srs. Senadores, se essa demonstração
orçamentária não configura paralisia administrativa,
conforme pretende o Dr. Dirceu, então o melhor cami-
nho é nos refugiar no realismo fantástico de José J.
Veiga. No conto A Máquina Extraviada, o escritor
goiano conta a história de uma pequena cidade onde
inopinada e arbitrariamente é instalada, ao lado da
Prefeitura, uma estranha máquina. O equipamento

não serve para nada, mas passa a ser reverenciado
pela população. Ao seu lado, são feitos comícios e a
ele se atribui até propriedades milagrosas. Mas per-
siste fundado temor de que um dia apareça alguém
com ferramentas à mão e ponha a máquina para fun-
cionar e assim se quebre o encanto da sua inutilida-
de.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Roberto Saturnino.

S. Exª contribuirá com os demais inscritos falan-
do por dez minutos, o que lhes permitirá o pronuncia-
mento ainda nesta sessão.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Serei breve, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
tudo, lamento essa paralisia dos nossos trabalhos,
tanto do Plenário como das Comissões, tendo em vis-
ta a impossibilidade de votação de matérias terminati-
vas nas Comissões quando há um acúmulo de medi-
das provisórias para serem votadas, algumas delas
de profundo conteúdo social. Num País com as carac-
terísticas do nosso Brasil, com essa disparidade de
rendas e de situações sociais tão profundas, deixar-
mos de votar para ficar a discutir matérias estritamen-
te políticas, comentários e interpretações, declara-
ções publicadas nos jornais, colunas de jornalistas,
que, enfim, comentam isso e aquilo... parece-me que
esse desvio em relação à finalidade precípua da nos-
sa Casa atinge a Instituição, deixa a população e a
opinião pública um tanto perplexas e fazendo julga-
mentos que não correspondem às intenções verda-
deiras de cada um dos representantes dos Estados
nesta Casa.

Por exemplo, a medida provisória que institui o
Programa de Arrendamento Residencial é uma pro-
posta criativa e inovadora, que parte de um acordo fe-
ito entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério
das Cidades, para exatamente dinamizar ou revitali-
zar o mercado da construção civil e atender a uma de-
manda essencial da população, especialmente aque-
la mais carente, que é a casa própria.

Há ainda outra medida que cria o Instituto Naci-
onal do Semi-Árido. Quanto se discutiu nesta Casa e
em vários outros fóruns a necessidade de se descen-
tralizar o investimento em pesquisa científica e tecno-
lógica neste País, que hoje ainda se encontra muito
concentrado no eixo Rio/São Paulo. Por exemplo,
nas Regiões Norte e Nordeste, esse investimento se
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apresenta com necessidades a serem preenchidas e
questões a serem resolvidas com a nossa ciência e
com a capacidade de desenvolvimento científico bra-
sileiro. Ao ser criado o Instituto, pretende-se respon-
der a essa demanda de forma criativa e eficiente.

Da mesma forma, Sr. Presidente, há a medida
provisória que autoriza a Fundação Fiocruz a disponi-
bilizar os medicamentos excedentes, os que ela pro-
duz além da demanda do Sistema SUS, num progra-
ma de criação de farmácias populares, utilizando a
enorme capacidade ociosa existente hoje nos labora-
tórios estatais brasileiros. É uma proposição da maior
importância e do maior alcance social, sobre a qual
teremos a oportunidade de falar com mais detalhe
quando da sua votação.

Quero lamentar essa paralisia de hoje e apelar
aos nobres Colegas para que possamos votar ama-
nhã, no horário estabelecido, que é às 15 horas e 30
minutos, com uma prorrogação de, no máximo, até as
16 horas, para que tenhamos produtividade e não
haja a possibilidade de a opinião pública fazer distor-
cidos juízos a respeito da nossa Casa.

Sr. Presidente, não vou me estender muito por-
que quero voltar a esse assunto, mas aproveito para
fazer um breve comentário sobre essa operação de
venda da Embratel, nossa operadora telefônica de
longa distância, para a empresa mexicana. Essa ven-
da levantou dúvidas sob vários aspectos. É preciso
que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
analisem, em profundidade, a possibilidade de se re-
fazer essa operação ou introduzir modificações de
forma que o interesse nacional seja atendido.

Em primeiro lugar, a controladora da Embratel,
a MCI, uma empresa americana, aceitou uma oferta
da empresa mexicana menor do que a oferta feita
pelo conjunto das operadoras de telefonia fixa esta-
belecidas no Brasil, da qual faz parte o BNDES como
integrante do Consórcio Geodex, que ofereceu
US$550 milhões, quantia bastante superior à que foi
aceita, da ordem de US$350 milhões, o que atingiu,
profundamente, o interesse dos acionistas minoritári-
os.

Afinal de contas, no momento em que cuidamos
do fortalecimento e aperfeiçoamento do mercado de
capitais no Brasil, uma operação dessa natureza não
pode deixar à margem o interesse dos acionistas mi-
noritários, muitos dos quais trabalhadores e servido-
res brasileiros, contribuintes dos fundos de pensão e
possuidores minoritários de ações dessa empresa.
Assim, ficaram lesados nessa aceitação de uma ofer-

ta substancialmente menor, bem mais baixa do que a
oferta feita pelas operadoras fixas.

Ademais, uma das empresas desse grupo mexi-
cano, do Sr. Carlos Slim, tem uma pendência ainda
não resolvida com o BNDES, uma dívida da ordem de
mais de US$300 milhões, resultante de uma opera-
ção ruinosa como as que foram feitas naquele afã da
privatização do governo passado e que deixou o
BNDES em situação difícil, tendo levado a prejuízos
graves com operações feitas no setor de distribuição
de energia elétrica e também no setor de telecomuni-
cações.

Há uma pendência do Grupo Slim com o
BNDES que precisa ser resolvida. O BNDES era par-
ticipante do grupo que fez a outra oferta.

Por outro lado, está implícito que uma das sub-
sidiárias da Embratel é a empresa de satélites que
transmite dados reservados de interesse das Forças
Armadas brasileiras.

Quer dizer, tudo isso configura um interesse
brasileiro grande nessa operação, que não pode ser
resolvida em Nova Iorque em prejuízo dos acionistas
minoritários e em prejuízo da própria pendência que
existe com o BNDES e com o interesse estratégico
que têm as Forças Armadas nessa questão.

Sr. Presidente, estou aqui apenas levantando a
questão, mas penso que o assunto merece uma ava-
liação mais criteriosa por parte da Anatel e da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários). Nós, Senadores,
devemos nos ocupar e também fazer uma análise
dessa operação, para induzir as partes interessadas
em uma renegociação que atende minimamente a es-
ses interesses frustrados com essa operação rápida,
tão rápida, em detrimento de interesses postos à mar-
gem, interesses absolutamente legítimos e de grande
significado para o País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
nobre Senador Efraim Morais.

A Mesa solicita a V. Exª que utilize apenas dez
minutos, para que o Senador Garibaldi Alves Filho
possa ainda fazer uso da palavra nesta sessão. Mas
V. Exª não está impedido de fazer em cinco minutos,
se assim o desejar.

O SR EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, poderei até tentar, Sr.
Presidente, embora discordando já de início do Sena-
dor Roberto Saturnino no que diz respeito a debates
de artigos dos jornais. Um dos papéis do Parlamentar
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é discutir matérias nacionais, matérias que digam in-
teresse à população. Quanto a se votar, ou não, é cla-
ro que vamos comentar no final do nosso pronuncia-
mento.

Quem tranca a pauta desta Casa não são os Se-
nadores. É o Executivo, que edita várias MPs e que
certamente não deixa ninguém votar, nem legislar.
Por isso, a reclamação do Senador Roberto Saturni-
no de que ninguém está votando nesta Casa deve ser
endereçada ao Governo Lula.

Pois bem, Sr. Presidente, eu discordo. Tanto
que vou ter que ler uma coluna não sendo coerente
com o que pensa o Senador Roberto Saturnino, di-
zendo que estamos fora da Ordem do Dia, estamos
proferindo nossos discursos já no apagar das luzes
da sessão. Não estamos atrapalhando votação.
Quem detém maioria é o Governo. A Minoria, como o
nome diz, não detém. Assim, quando o Governo quer,
vota-se.

Sr. Presidente, trata-se de uma boa matéria da
jornalista Eliane Cantanhêde, do jornal Folha de
S.Paulo, que em sua coluna de hoje diz:

Quem é quem
BRASÍLIA – É engraçado quando leito-

res e leitoras petistas (e ainda governistas)
reclamam que nós, colunistas, estamos sen-
do muito duros e implacáveis com o gover-
no Lula.

Quem fez nota oficial pedindo mudan-
ças na economia foi a Executiva Nacional
do próprio PT, partido de Lula e do governo.

Quem se reuniu no domingo passado
para criticar a meta de inflação, as taxas de
juros e o superávit primário foram mais de
600 petistas, inclusive 15 deputados federais.

Quem se aproveitou de solenidade no
Planalto para pedir publicamente a cabeça
de Palocci foi Valdemar Costa Neto, presi-
dente do PL, partido do vice-presidente da
República.

Quem está promovendo o desmonte
da gestão do petista Cristovam Buarque no
MEC não é nenhum adversário; é o petista
Tarso Genro.

Quem está furibundo e foi reclamar a
José Dirceu da falta de atenção, de verbas
para programas essenciais e de condições
de trabalho na Agricultura foi Roberto Rodri-
gues (aliás, o ministro mais elogiado por
Lula em recente jantar com jornalistas).

Quem andou dizendo em reunião com
dezenas de ouvintes que Guido Mantega é
“vagabundo” (entre outros adjetivos) foi o
mesmo Rodrigues dos elogios presidenciais.

Quem vendeu o “Fome Zero”, Brasil e
mundo afora, como o principal programa do
governo e nunca entregou a mercadoria fo-
ram Lula e Graziano – que, aliás, acaba de
ser premiado com a volta ao Planalto.

Quem anunciou o “Primeiro Emprego”
como a tábua de salvação dos jovens e, du-
rante todos esses meses, só empregou um
solitário cidadão foi o ministro Jaques Wag-
ner, que era do Trabalho e agora está no
Planalto.

Quem reclama da Saúde, da Educa-
ção e da área social inteira são os próprios
ministros, assessores e parlamentares liga-
dos a Lula.

E, afinal, quem nomeou Waldomiro Di-
niz foi Dirceu, quem mantém relações inten-
sas com Rogério Buratti é o próprio PT,
quem abre o flanco para Sarney e Renan
Calheiros mandarem no Senado é Merca-
dante.

Que culpa temos nós?

Esta é a matéria da jornalista Eliane Cantanhê-
de que está hoje publicada na Folha de S.Paulo.

Perguntaria, o Senador Efraim Morais, Líder da
Minoria: quem está inviabilizando a Ordem do Dia no
Senado? Eu responderia, e tenho certeza de que to-
dos, Srªs e Srs. Senadores, concordariam comigo,
que é o excesso de medidas provisórias. E quem edi-
ta essas medidas provisórias? O Executivo, o Gover-
no do PT, o Governo Lula, que tanto criticou as medi-
das provisórias, dizendo que o Congresso não legis-
lava mais. Isso quando era Oposição. E hoje não es-
tão deixando o Congresso legislar. Daí, pergunto: por
que não se vota? Ora, o Governo Lula tem o apoio de
mais de três quintos na Câmara dos Deputados; o
Governo Lula tem o apoio da maioria absoluta nesta
Casa. E há pouco ouvi a Líder do PT dizer que a culpa
é da Oposição. Então já sei que vão continuar no
mesmo discurso, o Governo, os aliados, o PT, dizen-
do que a culpa, quando não é da imprensa, é da Opo-
sição.

Meus amigos, caros Senadores, V. Exªs sabem
que essa figura de tentar enganar a opinião pública
acabou. Existe aqui uma tribuna, existe a televisão,
existe a rádio AM e FM para que possamos, na reali-
dade, dizer ao Brasil que somos Minoria, e Minoria, já
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se diz, é menor. Estamos aqui defendendo o direito
dessas Minorias, já que o próprio PT não aceita CPIs
em hipótese nenhuma. E a prova de que isso vai
ocorrer nos Estados e Municípios – já tive oportunida-
de de chamar a atenção desta tribuna – é que agora o
Governador Zeca do PT está também impedindo a
implantação de uma CPI no seu Estado. Daqui a pou-
co, Senador Eduardo Suplicy – vou ouvir V. Exª com o
maior prazer – será a vez dos Municípios. Ninguém
mais vai fazer CPI. Qual o raciocínio dos Governado-
res e dos Prefeitos? Ora, se o Senado e a Câmara
não podem ter CPI, se o Governo do PT não deixa
instalar CPI, e a Maioria garante, por que vou reali-
zá-la no Estado ou no Município? Daí eu dizer, como
fiz na semana passada, que infelizmente está sendo
implantada a impunidade neste País, por força da
Maioria. Podem roubar, que a Maioria garante!

Escuto V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Efraim Morais, primeiramente, ressalto
aqui um belo aspecto que ocorre no Senado Federal
neste momento. São 18 horas e 29 minutos e veja
que muitos Senadores poderiam estar aqui apenas
ouvindo V. Exª, mas cerca de 10 Senadores estão na
fila para garantir o direito de falar na próxima quin-
ta-feira. É interessante essa vontade tão grande de
falar. V. Exª sabe o quão valioso é para cada um de
nós ter a oportunidade de expressar nossa opinião,
pois, como Líder da Minoria, muitas vezes tem feito
uso do direito de expressar-se. É uma cena bonita
esta: às 18 horas e 30 minutos se abre tal oportunida-
de. Eu pediria que me fosse dado o direito de entrar
na fila, mas eu queria apartear V. Exª, porque artigos
como os dos jornalistas Merval Pereira e Eliane Can-
tanhêde, hoje comentados pela Oposição e por V.
Exª, são manifestações importantes do pensamento
que quero elogiar. Acredito que nós do PT, que apoia-
mos o Presidente Lula, devemos observar isso como
algo importante que nos chama a atenção para o que
significa a nossa história em defesa da ética na vida
política, da transparência e do direito de a Oposição
saber das coisas. Ainda hoje, conversei com a Secre-
tária Executiva do Ministro Patrus Ananias, Ana Fon-
seca. S. Sª observou o que se passou no Senado. Fa-
lou-me: “É interessante. Às vezes, a Oposição age de
maneira muito diferente da relação que nós, no Exe-
cutivo, temos com o Governo dos mais diversos parti-
dos”. Disse-me que, seja com o Governador Lúcio
Alcântara, seja com o Governador Paulo Souto, seja
com o Governador Aécio Neves, seja com o Prefeito
César Maia – ela citou diversos governantes –, como
Secretária Executiva responsável pelo Programa Bol-

sa-Família, tem tido uma relação harmoniosa, cons-
trutiva, de grande respeito. Hoje, estranhou um pouco
os conflitos havidos aqui. Por outro lado, creio ser im-
portante um entendimento para voltarmos à longa pa-
uta que temos pela frente. É importante que V. Exª e
os demais membros da Oposição chamem a atenção
para um número tão significativo de medidas provisó-
rias. Eu também preferiria que o Executivo apresen-
tasse projetos de lei, e essa tem sido a minha reco-
mendação. Todavia, há certas emergências. Inclusi-
ve, muitas vezes, a própria Oposição pede uma medi-
da provisória, a fim de que a legislação seja elabora-
da mais depressa. Por esse motivo é que existe medi-
da provisória. É claro que, na medida do possível, le-
gislar por meio de projetos de lei é muito mais ade-
quado e está de acordo com a história do PT, e essa é
a nossa recomendação. Cumprimento V. Exª pelo
aguerrimento no Senado Federal.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Efraim Morais, será que posso contar com sua bene-
volência?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Claro,
Senador Flávio Arns, mas antes de conceder a pala-
vra a V. Exª gostaria de agradecer ao Senador Su-
plicy a forma como nos trata.

A assessora pode até estranhar, mas, quanto à
nossa posição, se há algum acirramento, está no
campo democrático. Acima de tudo, nós nos respeita-
mos. Temos idéias diferenciadas, mas, repito, acima
de tudo, nos respeitamos como Parlamentares, como
representantes do povo. É claro que isso é bom por-
que enriquece o debate, e ganha a democracia, ga-
nha o País, ganha o Governo, ganha a Oposição.
Agradeço o aparte de V. Exª.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Flávio
Arns.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Efraim Morais, gostaria apenas de fazer três observa-
ções sobre o pronunciamento de V. Exª; a primeira
sobre o artigo da jornalista Eliane Cantanhêde, da
Folha de S.Paulo, que aponta, na minha opinião –
sou do Partido dos Trabalhadores –, com muita pro-
priedade, dificuldades que vêm sendo enfrentadas.
Sem dúvida, ela nos leva a refletir. Estamos num mo-
mento em que temos de buscar esse entendimento,
esse diálogo, rever os juros, o superávit primário, as
taxas de inflação. Há necessidade de sermos práticos
e concretos. O primeiro emprego, aqui mencionado, é
uma alternativa das mais valiosas para o Brasil, a
qual tem de ser imediatamente colocada em prática,
sem burocracia. Temos de ser concretos. É isso que
a população espera. Realmente, esse artigo tem de
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nos fazer pensar sobre a realidade. O segundo as-
pecto é em relação ao que V. Exª menciona: o tranca-
mento da pauta. Hoje – isso ficou muito claro – o Se-
nador Ney Suassuna pediu mais um tempo porque
havia um detalhe. Aquela medida era a primeira. Já
me manifestei, várias vezes, no sentido de que deve-
mos fazer um esforço para utilizar menos o recurso
das medidas provisórias. Essa é uma reflexão que
nós e o Governo temos de fazer. Entendo que tais
medidas devem ser reservadas para matérias urgen-
tes, relevantes, e quando não houver alternativa. Pre-
cisamos avançar nesse sentido. Apenas faria uma
ressalva quanto à liberação da possibilidade de se
roubar no Brasil em virtude do que ocorreu com a CPI
proposta. Também assinei a CPI dos Bingos e não re-
tirei a minha assinatura, mas também dou toda razão
ao Presidente José Sarney, porque o Regimento da
Câmara dos Deputados é claro no sentido de dizer
que o Presidente pode indicar os membros de uma
CPI e o Regimento do Senado Federal é claro ao di-
zer que essa atribuição é dos Líderes. Mas os Líderes
não indicam. E não o Regimento não trata da omis-
são. Pessoalmente, não concordo com o Regimento,
mas qual seria a solução para essa dificuldade que
enfrentamos aqui no Senado Federal? Também en-
tendo que o instrumento da CPI tem de ser preserva-
do de todas as maneiras possíveis. E a solução para
isso seria a mudança do Regimento. Não podemos
recorrer ao Regimento Comum porque ele subsidia o
Regimento do Senado Federal. Eu faria uma obser-
vação quanto ao pronunciamento de V. Exª porque
tenho certeza absoluta – e a população brasileira
pode ter completa certeza disso – de que uma das co-
isas mais caras para o Presidente da República é a
seriedade, a aplicação correta de recursos, o comba-
te a desvios. Devemos aprimorar o Regimento para
que não haja dúvidas. É interesse de todos nós apri-
morá-lo, para que não haja obstáculos à implantação,
por exemplo, de uma CPI. Faço apenas essa obser-
vação em relação ao pronunciamento de V. Exª para
buscarmos juntos um caminho, que tem de ser en-
contrado.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Senador
Flávio Arns, agradeço a V. Exª. Confesso que eu não
tinha a menor dúvida de que essa seria a posição de
V. Exª. Quero parabenizá-lo, deixando claro que em
nenhum momento eu disse que o Senador José Sar-
ney nem a Mesa desta Casa impediram a CPI. Quem
está impedindo a CPI são os Líderes da Maioria, que
não estão fazendo a indicação dos membros. A Mino-
ria já apresentou os seus nomes, o PDT já o fez, mas
os Líderes da Maioria não.

A Mesa está cumprindo o Regimento. Nós até
contestamos, tentamos alguma mudança, mas esta-
mos convencidos daquilo que está determinando a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e que
vamos decidir aqui em plenário.

Em momento algum culpei aqui o Senador Sar-
ney nem membros da Mesa. Quem está impedindo a
implantação da CPI são os Líderes da Maioria, ou
seja, os Líderes do Bloco do PT, PMDB e parece-me
que PPS, que tem a indicação de um nome.

Eu agradeço a V. Exª.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Peço so-
mente um minuto, Sr. Presidente, para ouvir o aparte
do Senador Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, que
está até este momento conosco.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Gostaria de lembrar ao Senador Eduardo Aze-
redo que o Senador Garibaldi Alves Filho está inscrito
e aguardando para fazer uso da palavra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – E depois
eu encerrarei, Sr. Presidente.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu sou
sempre econômico na minha fala. Senador Efraim,
quero apenas fazer um breve comentário ao aparte
do Senador Eduardo Suplicy. Na verdade, Senador
Suplicy, atender também os outros governos – os de
Oposição – é uma obrigação de quem está no Execu-
tivo. Foi assim no Governo Fernando Henrique. Por
exemplo, o Governador Zeca do PT tinha trânsito livre
dentro do Governo Federal. É normal que seja assim.
Oposição se faz realmente na área parlamentar,
como o PT fez em relação ao Governo do PSDB e
como estamos fazendo agora. Então, não há nada de
diferente. Eu também, quando era Governador, trata-
va os prefeitos do PT como tinha de tratá-los, ou seja,
como trataria o prefeito de uma cidade importante
como Ipatinga. Eu não fazia diferenciação se a Prefei-
tura era dirigida pelo PT ou por um companheiro de
Partido. Senador Efraim Morais, V. Exª aborda um
tema importante e se refere a vários pontos relevan-
tes. O fato é que o Governo não está conseguindo ter
harmonia. Os problemas que estão acontecendo vêm
da própria base de apoio ao Governo. São declara-
ções desastradas e desencontradas, como a feita
hoje pelo Ministro José Dirceu a respeito do Senador
Tasso Jereissati e dos Governadores Geraldo
Alckmin e Aécio Neves. Projetos anunciados como de
grande sucesso, como o Fome Zero e o Primeiro
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Emprego, não se materializam. Então, na verdade, os
problemas que estão acontecendo não são culpa da
Oposição. A Oposição está apenas exercendo o direi-
to democrático, prestando um serviço ao Brasil, ao
próprio Governo, alertando-o sobre a necessidade de
começar a averiguar o que se deve fazer para o Fome
Zero sair do lugar, e a trabalhar para verificar o que
precisa ser feito para o Primeiro Emprego não contra-
tar um só. Estamos até ajudando o Governo neste
caso. Muito obrigado por conceder-me o aparte.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ressalto
que o Governo, após ter-se reunido ontem com vários
Ministros, resolveu dizer ao Brasil, aos brasileiros e
brasileiras, que não está parado, que trabalha sério,
que está disposto a continuar trabalhando, saindo
dessa paralisia. Depois de cinco horas de reuniões
entre os Ministros mais importantes, o Governo resol-
veu dizer que, para melhorar sua imagem, precisa de
R$8 milhões para fazer propaganda. E, claro, essas
peças publicitárias ficarão a cargo do publicitário
Duda Mendonça. Senador Garibaldi Alves Filho, V.
Exª vai usar da palavra e nós ficaremos aguardando,
pois sabemos sempre da importância da sua palavra.
Para dizer ao povo brasileiro que está tudo bem o Go-
verno vai gastar R$8 milhões. E sabe para que dava?
É ¼ do que está precisando o Nordeste todinho para
resolver o problema das enchentes que aconteceram
e para as quais não caiu mais nem um tostão.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V.
Exª um rápido aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Senador
Mão Santa, vou atender a Mesa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Dez segun-
dos?!

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu já co-
mecei a contar.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quero prestar a
minha solidariedade ao nobre Senador Heráclito For-
tes, que trouxe um pedido do Prefeito da Capital do
Piauí, Teresina, de R$ 900 mil. Que dizer, 1/10 desse
valor dá para fazer funcionar um grande pronto-so-
corro na cidade de Teresina.

O SR. EFRAIM MORAES (PFL – PB) – Agrade-
ço a V. Exª e à Mesa, pela tolerância. Tenho convic-
ção de que esses R$8 milhões, em vez de ir para a
propaganda no rádio, televisão, jornais, para dizer ao
povo brasileiro que estamos trabalhando, que o Fome
Zero está bem, que o social está funcionando neste
País, deveria servir aos desabrigados do nosso Nor-
deste.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência prorroga a sessão por mais dez
minutos, para que a Casa possa ouvir o pronuncia-
mento do Líder Garibaldi Alves Filho, que fará uma
comunicação de interesse partidário pela Liderança
do PMDB.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs Senadores, manifesto a minha preo-
cupação com relação a obras destinadas à região
Nordeste e que estão paralisadas. Umas não saíram
do papel e outras não conseguiram ter aquele fluxo
esperado. O que é certo, Sr. Presidente, é que são re-
clamadas há séculos, não são obras deste Governo.
Muitas delas são do Governo anterior, atravessaram
séculos e continuam povoando a memória e o cora-
ção dos nordestinos. Refiro-me à Transnordestina e à
transposição das águas do Rio São Francisco.

Quero salientar a importância da duplicação da
BR–101 para a nossa região. As obras das adutoras
estão efetivamente paralisadas. Agora, temos todas
as condições, porque os mananciais estão cheios, os
açudes estão sangrando e água não vai faltar. O que
faz mais pena é ver a água pouco aproveitada, como
ocorre, pois não temos os canos das adutoras para
levar as águas por quilômetros, como aconteceu no
Rio Grande do Norte, graças a Deus, no nosso gover-
no. Aquela água não é disponibilizada para o agricul-
tor realizar os seus projetos de irrigação.

Fico preocupado, até porque a verba no Orça-
mento destinada à realização dessas obras é muito
pequena. Pensamos numa transnordestina e temos
no ano de 2004 apenas R$4 milhões; pensamos na
duplicação da BR-101 e temos no Orçamento apenas
R$3 milhões; pensamos na transposição do São
Francisco, que é uma obra orçada em R$4 bilhões e
não temos nada, porque orçamentariamente não
conseguimos caminhar.

Então, quais são as alternativas para essas
obras? O projeto de PPP – Parceria Público-Privada?
Mas o investidor privado vai querer um retorno. No
projeto do Governo, já aprovado pela Câmara e que
virá para o Senado Federal, está previsto o retorno.
Quem assegurará o retorno dentro da perspectiva
dessas obras?

Sr. Presidente, poderia falar de vários outros
Estados. Não estou aqui preso às necessidades do
meu Estado, condicionado ao que o Rio Grande do
Norte não está recebendo e outros Estados também.
Assim como para Serra de Santana, no Rio Grande do
Norte, os recursos não foram liberados, a mesma coi-
sa está acontecendo para a Adutora do Oeste, em Per-
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nambuco. Fico pensando que adiar de novo a realiza-
ção desses sonhos é muito triste, é muito desalentador
e precisamos fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, es-
tou fazendo o que toca a mim. Hoje, só tenho essa tri-
buna para falar, para dizer, para cobrar, para insistir, e
é o que estou fazendo; lembrando que a realização
desse acervo de obras é algo muito importante e que
precisava ser, de certa maneira, viabilizado, porque
não há nenhuma perspectiva hoje do ponto de vista or-
çamentário, do ponto de vista do PPA, do ponto de vis-
ta de empréstimos externos que possam ser obtidos.

Deixo esse registro diante dos Senadores para
dizer que – na verdade, já sou Senador pela segunda
vez –, em 1991, quando aqui cheguei, deparei-me
com uma situação, do ponto de vista institucional, mu-
ito difícil, que foi aquela situação criada pelo Governo
Collor, o que realmente paralisou esta Nação.

Agora, preocupo-me com esse impasse, com
essa situação que o País vive, que possa levar a uma
paralisia dessa ordem, e só quem paga por isso ou di-
ante disso são os mais fracos, são as regiões menos
desenvolvidas. É o Nordeste que está aí com essas
obras à espera de que tenhamos alguma solução.

O Presidente Lula esteve no Nordeste recente-
mente, e Sua Excelência, num discurso, afirmou que
iria realizar essas obras. Não tenho motivos para des-
crer que um nordestino, como é o Presidente, vá dei-
xar de realizar, se não realizar todas, pelo menos en-
caminhar algumas dessas obras. Mas entre a pro-
messa e a realidade orçamentária, Sr. Presidente,
não há como deixar de reconhecer que a realidade or-
çamentária se impõe.

Por isso, faço um apelo, nesta tarde, para que
possamos criar uma frente com a participação dos
Senadores do Nordeste; aprovar o projeto de recria-
ção da Sudene, que certamente chegará ao Senado,
haja vista estar na Câmara dos Deputados; e propor-
cionar uma perspectiva melhor para os nordestinos.

Por ora, o inverno generoso está, até de certa
maneira, contribuindo para que o nordestino se mos-
tre feliz. Porém, queremos que essa felicidade não
dure pouco e que a redenção da nossa Região ocorra
por meio de obras tão importantes como essas.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite V. Exª
um aparte?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Gari-
baldi Alves Filho, V. Exª, sem dúvida alguma, simboli-
za um dos políticos invejáveis do Nordeste pelo seu
extraordinário passado como Prefeito e Governador e

agora como Senador da República. V. Exª lem-
brou-se de um assunto, e eu serei muito breve ao
analisá-lo: recriar a Sudene não resolve mais. Preci-
samos recriar este Governo; reinventar este Governo.
Um quadro vale por dez mil palavras. O crescimento
mensurável foi negativo: 0,2%. O que estamos viven-
do, apesar deste Governo de “cabeça dura”, é pelo
trabalho indomável, incansável e criativo do povo bra-
sileiro, apesar da falta de Governo.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agradeço ao Senador Mão Santa, meu dileto
companheiro da Bancada do PMDB, que tem uma
posição respeitada por nós hoje.

Como Senador do PMDB, também, até poderia
estar hoje ao lado do Senador Mão Santa em determi-
nadas posições, porque reconheço a legitimidade das
mesmas. Entretanto, revisto-me dessa paciência para,
em vez de uma palavra mais árdua, mais áspera, pro-
nunciar uma palavra de cobrança e, ao mesmo tempo,
de confiança, porque isso não deve continuar. Não é
absolutamente justo, Sr. Presidente, o que está se fa-
zendo com a nossa Região. Quero deixar isso patente.

Agradeço ao Presidente dos nossos trabalhos,
porque já vejo que o meu tempo está esgotado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao 1º Vice-Presidente des-
ta Casa, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos,
agradeço a V. Exª por me permitir usar da Tribuna
neste final de sessão, porque eu não poderia deixar
de falar, no dia de hoje, sobre um ato de discrimina-
ção que sofreu o Exmº. Sr. Secretário-Executivo do
Ministério do Esporte. Sr. Presidente, relatarei o fato:

No domingo, o Sr. Orlando Silva de Je-
sus, Secretário-Executivo do Ministério do
Esporte, foi constrangido por um motorista
de táxi.

O Sr. Orlando Silva é um homem negro e, exclu-
sivamente por essa razão, foi considerado suspeito e
conduzido pelo motorista, não para o hotel em que se
hospeda, mas para a guarita do Palácio do Planalto.

O secretário chegou a ser revistado
pelos policiais militares a pedido do motoris-
ta que se julgou ameaçado por um homem
negro que desejava apenas recolher-se ao
seu hotel após assistir, em um shopping da
cidade, a um filme.
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Infelizmente, Sr. Presidente, com freqüência no
Brasil, os que querem tapar o sol com a peneira insis-
tem em associar preconceito racial a preconceito de
classe, associação que visa subestimar ou negar a
importância ao racismo. O Sr. Orlando Silva de Jesus
é o segundo homem da hierarquia do Ministério dos
Transportes. Contudo, o motorista foi educado, numa
sociedade que reafirma que a cor das pessoas define
o seu lugar social. E mais: o negro é uma ameaça. É
um caso de polícia, na visão daqueles que são pre-
conceituosos e, conseqüentemente, racistas. Sr. Pre-
sidente, alguns e-mails não admitem, nem sequer
que eu venha à tribuna para comentar o caso, pois
querem que tudo fique escondido.

Ontem, trouxemos a este Plenário o documento
da marcha realizada em São Paulo no mesmo domin-
go em que o Secretário do Ministério do Esporte era
discriminado em Brasília.

O documento foi entregue pelos manifestantes
ao Comando Geral da Polícia Militar e exige o fim da
impunidade, do racismo e da violência que vem dizi-
mando a população negra, principalmente a popula-
ção de jovens de 15 a 25 anos.

O constrangimento vivido pelo Secretário costu-
ma acabar em tragédia. Foi assim, Sr. Presidente,
com Flávio Sant’Ana, dentista assassinado em feve-
reiro e com muitos outros jovens negros que foram
assassinados.

Insisto em um ponto, Sr. Presidente. Não sabe-
mos valorizar nossa diversidade racial e étnica por-
que não fomos educados para isso. Cansei de suge-
rir, desta tribuna, ao Governo Federal que iniciasse
imediatamente uma campanha nacional anti-racismo.
E o preconceito ocorre não só contra o negro, mas
também contra o judeu, o palestino. É preconceito em
função da origem, da procedência ou da religião. Pa-
rece que para isso não temos publicitários ou mar-
queteiros.

Acredito que os meios de comunicação poderi-
am ser mobilizados para uma campanha nacional de
valorização da nossa diversidade racial e étnica. É ur-
gente – volto a insistir. A mídia do Senado pode co-
meçar essa caminhada para dar o exemplo. Os veícu-
los de comunicação do Congresso podem lançar uma
ampla campanha contra o racismo. Vamos fazer a
nossa parte!

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo
Paim, eu gostaria apenas de relembrar a valia da raça
negra, que o País reconhece. V. Exª foi tido recente-
mente entre os 50 mais importantes da raça negra do
mundo! Mas essas coisas V. Exª vai liderar, e esta-
mos aqui. E lembraria John Fitzgerald Kennedy, que

ficou na história. É uma das páginas mais belas da
história, Sr. Presidente, Eduardo Siqueira Campos,
que aconteceu nos anos 60, quando os Estados Uni-
dos tinham leis que achavam até que a raça negra era
inferior. Mas John Fitzgerald Kennedy, quando um
estudante de cor negra foi matricular-se numa univer-
sidade do sul e por causa do racismo não foi aceito,
colocou o Exército americano um ano de guarda para
garantir a presença dele na universidade. Fatos como
esse que devem inspirar as autoridades brasileiras.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Senador Mão Santa, pelo seu pronunciamento
que ilustra essa caminhada, que sempre digo que é
de brancos e negros, na luta permanente contra o
preconceito.

Sr. Presidente, eu gostaria também, se for pos-
sível, que V. Exª desse como lido, para constar dos
Anais da Casa, o pronunciamento que fiz, ontem, no
Itamaraty, ao grande Abdias Nascimento, que com-
pletava 90 anos e foi homenageado pela minha pes-
soa, mas em nome de todo o povo brasileiro e natural-
mente de todos aqueles lutadores contra o preconcei-
to e o racismo no mundo todo.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA PRONUNCIA–
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Senhor
José Alencar, Vice-Presidente da República; Exce-
lentíssima Senhora Matilde Ribeiro, Ministra da Se-
cretaria da Igualdade Racial; Excelentíssimo Senhor
Samuel Pinheiro Guimarães, Ministro Interino das
Relações Exteriores; Excelentíssima Senhora Virgí-
nia Matabelê, Ministra da Mulher de Moçambique e,
neste ato, representando o Presidente Joaquim Chis-
sano.

Senhores e Senhoras, primeiramente, gostaria
de agradecer a esta Casa de Diplomatas por acolher
o SEMINÁRIO AMÉRICA DO SUL, ÁFRICA –
BRASIL 2004 “Acordos e Compromissos para a Pro-
moção da Igualdade Racial e Combate a Todas as
Formas de Discriminação”.

Meus senhores, minhas senhoras, na abertura
de tão importante seminário, gostaria de falar de um
brasileiro que pautou sua vida na promoção da igual-
dade racial e sempre vestiu a armadura de combate
contra todas as formas de discriminação. Falarei de
um brasileiro que tem muito a ensinar para o mundo.
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Falarei de um homem de muitas artes. Poeta,
escritor, dramaturgo, economista, político, e, acima
de tudo, um sonhador.

Falar de Abdias do Nascimento é falar de uma
história de resistência. Este é um homem de muitas
ações, títulos e honrarias. Nascido na cidade de Fran-
ca, interior do Estado de São Paulo, em 14 de março
de 1914, fez de tudo – artista plástico, escritor, poeta,
dramaturgo, economista e político. Fora do Brasil tor-
nou-se Professor Emérito da Universidade do Estado
de Nova York/Buffalo, onde fundou a cadeira de Cul-
tura Africana.

Abdias do Nascimento, um cidadão “quase” co-
mum, cresceu e multiplicou-se. Casado por duas ve-
zes com mulheres diferentes e, incrivelmente três ve-
zes com a mesma mulher. Foi com Elisa Larkin Nasci-
mento que realizou uma união tricontinental, na Nigé-
ria, nos Estados Unidos e no Brasil. Com ela teve o fi-
lho caçula. Teve mais dois filhos e uma filha do relaci-
onamento anterior e, dando continuidade à sua histó-
ria, ganhou três netos e dois bisnetos.

Abdias do Nascimento, brasileiro de gostos e
paladares diversificados. Delicia-se entre a dobradi-
nha, o mocotó e a feijoada. É torcedor assíduo do Fla-
mengo e da Mangueira. Sua diversão está entre a te-
levisão e uma boa biriba. As admirações musicais vão
de Chiquinha Gonzaga a Amália Rodrigues, chorinho,
valsas e fado, passando pela música negra brasileira
e internacional.

Suas leituras, entre tantas são, de Garcia Mar-
ques, “100 anos de solidão” e, de Antonio Skármeta,
“O carteiro e o poeta”.

A beleza da vida está na Camélia – flor símbolo
do abolicionismo radical e atualmente da campanha
de ação afirmativa, que lhe rendeu um Prêmio.

Abdias teve na sua história uma atuação muito
forte no campo político. Ainda jovem participou da
Frente Negra Brasileira e das Revoluções de 1930 e
1932. Protestando contra a ditadura do Estado Novo,
foi preso e condenado pelo Tribunal de Segurança
Nacional. Durante seu tempo na prisão, fundou o Te-
atro do Sentenciado, organizando um grupo de pre-
sos que escreviam, dirigiam e interpretavam peças
teatrais.

Em 1944, fundou com o apoio de um grupo de
negros e de setores da intelectualidade carioca, oTe-
atro Experimental do Negro. O TEN ao longo dos
anos até 1968 teve presença destacada no cenário
cultural e teatral brasileiro.

Ainda na cidade do Rio de Janeiro, participou da
fundação do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, no

ano de 1946, que mais tarde vai transformar-se no
Partido Democrático Trabalhista – PDT. Nos anos 80
integrou a executiva nacional e fundou a Secretaria
do Movimento Negro do PDT em nível nacional.

Na política foi eleito Deputado Federal e Sena-
dor da República. Como Suplente do Senador Darcy
Ribeiro, assumiu a cadeira no Senado, representan-
do o Rio de Janeiro pelo PDT em dois períodos:
1991-1992 e 1997-99.

No Governo do Rio de Janeiro assumiu a Secre-
taria Extraordinária de Defesa e Promoção das Popu-
lações Afro-Brasileiras, a Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos e da Cidadania, e posteriormente foi
coordenador do Conselho Estadual de Direitos Hu-
manos.

Em uma vida com tantas batalhas pela igualda-
de racial, mais uma trincheira foi assumida. Abdias foi
um dos líderes da anistia dos presos políticos.

Foi delegado especial do Segundo Congresso
de Cultura Negra das Américas, realizado no Pana-
má, em 1980, ocasião em que foi eleito pelo plenário
Coordenador Geral do Terceiro Congresso. Foi um
dos integrantes da direção internacional do Instituto
dos Povos Negros, organização internacional promo-
vida com o apoio da UNESCO pelo governo de Burki-
na Faso e de outros países africanos e caribenhos.

Abdias é referência em diversos momentos im-
portantes para a mudança nos rumos da história do
negro brasileiro:
� na fundação do Movimento Negro Unificado;
� na organização da Convenção Nacional do Negro;
� na fundação do Instituto de Pesquisas e Estudos

Afro-Brasileiros (IPEAFRO) da PUC-SP;
� no Tricentenário de Zumbi dos Palmares;
� na criação do Núcleo de Referência Abdias Nasci-

mento, contra o Racismo e o Anti-Semitismo; e
� no ato de criação da Secretaria Especial de Políticas

de Promoção da Igualdade Racial, em 21 de mar-
ço de 2003.

Abdias recebeu, ao longo de sua vida, diver-
sos prêmios e títulos nacionais e internacionais.

Em Salvador, na “Terra de Todos os Santos”,
em 1985, recebeu o Diploma de Grande Benemérito,
Ilé Iyá Nassô Oká (Casa Branca do Engenho Ve-
lho/Sociedade B. R. São Jorge do Engenho Velho),
Salvador, Bahia.

Recebeu, da Universidade Internacional da Fló-
rida, um Tributo por contribuição destacada à dignida-
de, herança e personalidade cultural e histórica dos

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08253

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL234     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL234     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



povos de descendência africana nas Américas, Mia-
mi, em 1987.

Em 1989 recebeu do Ministério da Cultura, atra-
vés da Fundação Cultural Palmares, a Medalha de
Prata “Winnie Mandela”, prêmio para Destacado Ser-
viço e dedicação à Causa Afro-Brasileira.

Em 1995, foi eleito Patrono, no Congresso Con-
tinental dos Povos Negros das Américas (Parlamento
Latinoamericano, São Paulo).

Em 2001, recebe o Prêmio Mundial Herança
Africana, “Schomburg Center for Research in Black
Culture” na Biblioteca Pública de Nova York, Harlem.
Esse prêmio foi apresentado em cerimônia realizada
na sede da ONU, por ocasião do 75o aniversário do
Centro Schomburg.

Foi condecorado Doutor Honoris Causa, pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Uni-
versidade Federal da Bahia.

Recebeu a “Ordem do Rio Branco”, em Brasília,
no ano de 2001. No mesmo ano, recebeu o “Prêmio
UNESCO”, na categoria “Direitos Humanos e Cultura
de Paz”. No ano de 2003, na cidade do Rio de Janei-
ro, recebeu o “Prêmio Comemorativo das Nações
Unidas por Serviços Relevantes em Direitos Huma-
nos”.

O nosso Abdias, com o acumulo de experiência
nas lutas sociais, teve inúmeras as obras publicadas.

No ano de 1955, realiza o Concurso de Artes
Plásticas sobre o tema do “Cristo Negro”. Este evento
foi um dos mais polêmicos em sua carreira dramatur-
gia, pois recebeu a condenação de setores da Igreja
Católica, ao mesmo tempo em que recebia o apoio do
bispo Dom Hélder Câmara.

Fundou, em 1968, o Museu de Arte Negra, no
Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro.

No ano de 1980, lança o livro “O Quilombismo”
e, como marco histórico, ajuda a fundar o Memorial
Zumbi, organização nacional voltada à recuperação,
em benefício da comunidade afro-brasileira e do
mundo africano, das terras da República dos Palma-
res, na Serra da Barriga, Alagoas. Este livro foi relan-
çado em 2002.

Lança, em 1995, o livro “Orixás: os Deuses Vi-
vos da África” com reproduções de suas pinturas, tex-
to sobre cultura e experiência afro-brasileiras.

Em Brasilia, nos anos de 1997 e 1998 lança a
coletânia “Thoth:Pensamento dos Povos Africanos e
Afrodescendentes”, com a edição total de seis livros.
Esta obra reúne rponunciamento e atividades de seu
mandato, no Senado Federal.

Recentemente, ao ser perguntado sobre o sen-
timento de sua existência de quase um século, Abdi-
as diz viver assombrado e maravilhado. Confessa
que quando jovem não esperava chegar aos 18 anos.
Ao falar sobre o futuro do mundo, crê na mentalidade
dos que não se deixaram levar pelo “Toma lá, da cá”,
deixando explícito que acredita na solidariedade e no
ser humano. Ele sabe que as mudanças significativas
não são fáceis nem acontecem de um dia para o ou-
tro. Visualiza no futuro uma onda crescente dos
“Bons”, extrapolando países, nações e religiões.

Para as crianças negras, como uma mensagem
para a vida toda, diria que elas são iguais a todas as
outras e que devem aspirar melhores dias, sem se
atemorizar ou se amolestar. Devem desejar ser me-
lhores com consciência e sentimento de dignidade.

Para os governantes, Abdias indicaria como ca-
minho, num diálogo franco, a integridade e a realiza-
ção de coisas públicas. O poder, segundo ele, deve
ser exercido em toda a sua dimensão, fazendo a par-
te prometida para as mudanças.

Neste momento, onde todos os esforços se
unem para o desenvolvimento de uma política nacio-
nal de promoção da igualdade racial, recomenda para
a SEPPIR ousadia e desprendimento. Faz uso do di-
tado popular “Não se pode fazer omelete sem que-
brar os ovos”, indicando as dificuldades e a grandeza
da missão. Para ele, esta é a tão esperada oportuni-
dade de marcar um tempo de mudança, rasgar hori-
zonte e contribuir para a construção de dias melhores
para a população negra e toda a sociedade brasileira.

A história de Abdias se confunde com a de Zum-
bi, Dandara, Solano Trindade, Lélia Gonzáles, Mal-
con X, Martin Luter King, Stive Biko...

Na atualidade, temos exemplos de extraordiná-
ria perseverança. Em Nelson Mandela, vivemos a
subsistência na prisão, resultando num governo firme
contra o Apertheid. Em Abdias do Nascimento, vive-
mos a garra de um militante polivalente que fortalece
a ação coletiva. Ambos exemplos alegram nossos co-
rações com suas múltiplas faces na luta pela justiça e
dignidade.

Abdias assemelha-se a todos nós que acredita-
mos num mundo melhor. Mas ao mesmo tempo dife-
rencia-se pela sua versatilidade, criatividade e con-
sistência teórica e amor pela vida. Pela sua história,
que brevemente repassamos, Abdias confunde-se
com a persistência dos Movimentos sociais e, sobre-
tudo com o movimento negro. Engrossa as fileiras
dos que se dedicam integralmente pela causa coleti-
va de construção de um mundo melhor.
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É importante lembrar, neste momento, que o
Estatuto da Igualdade Racial está para ser votado no
Congresso Nacional. Ele contempla as propostas da
comunidade negra e vem ao encontro de tudo aquilo
que foi dito e escrito por Abdias do Nascimento.

Abdias é um homem de muitas faces e faça-
nhas, entre elas destaco o seu veio poético. Numa
homenagem a você, Abdias, poeta, escrevi esta car-
ta, que passo a ler:

Abdias, ontem, foi 21 de março(Dia internacio-
nal contra o Racismo) e hoje neste evento, eu poderia
falar de Zumbi, de Malcon X, Nelson Mandela, Martin
Luther King, Castro Alves e tantos outros que para
mim além de líderes são referências para a nossa ca-
minhada.

Mas não o farei, hoje quero falar de você, Abdi-
as, que já caminha lento, mas que traz no pensamen-
to e nas palavras a força do vento.

Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a
nossa causa, a causa da nação negra.

Abdias, meu velho e querido Abdias, o nosso
povo a de contar em versos e prosa a sua história. A
história de um guerreiro, a história de um lutador.

Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de
paz, rebeldia e tenho certeza a emoção será tão forte
como é hoje o que sentimos quando ouvimos a batida
do tambor.

Falarão de um homem negro, de cabelos bran-
cos e barba prateada que independemente do tempo,
nunca parou. Fez da sua guerra a nossa batalha,
como ninguém. Nunca tombou. Foi dele e é nossa a
bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade.

Abdias, você é um exemplo para todos nós.
Você é um homem que viveu à frente do seu

tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas do seu

corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do
nosso povo, da nossa gente.

Você nos deixa uma lição de vida. Você viverá
para sempre junto de nós.

A rebeldia de suas palavras que somente os
guerreiros ousam, estão cravadas na história da hu-
manidade, nos nossos corações e mentes.

Sei que você não está preocupado em agradar
a todos, mas sei que a mensagem é: jamais, jamais
deixem de lutar e sonhar.

Sonhem, não aquele sonho bonito que você
gostaria que acontecesse num passe de mágica, mas
sim o sonho que com nossa luta haveremos de tornar
realidade.

Esse sim será o fruto da tua, da nossa vitória.

Viva a Nação Negra!
Viva Zumbi dos Palmares!
Viva o gigante Abdias do Nascimento!
Vida longa para ti, Abdias!.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – V. Exª será atendido, na forma regimental.
Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 351, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 13, caput, combi-
nado com o art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, com a redação dada pela Resolução nº 37,
de 1995, que seja considerada como desempenho de
missão no exterior, minha participação do Seminário
Políticas para Promover La Convergência Estructural
en el Mercosur, a convite da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, que realizar-se-á em Montevi-
deo – Uruguai, no dia 26 de março próximo, quando
estarei ausente dos trabalhos da Casa.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Se-
nador Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será apreciado oportuna-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Romero
Jucá, a Srª Senadora Ana Júlia Carepa, os Srs. Sena-
dores Valmir Amaral, Leonel Pavan e a Srª Senadora
Maria do Carmo Alves enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210,
ambos do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apanhamento taquigráfico.) –

O PROGRAMA LUZ PARA TODOS É,
SOBRETUDO, LUZ PARA PROPAGANDA

PARTIDÁRIA DO PT, COM DINHEIRO DO POVO

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o que to-
dos desconfiavam vai se confirmando a cada passo,
a cada pretenso novo programa social do Governo
Lula. No fundo, as iniciativas lançadas bombastica-
mente, com muito gasto publicitário,não passam de
meros artifícios de caráter político. Em favor, natural-
mente, da máquina petista.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 08255

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL236     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL236     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



Não é, pois, nenhuma novidade o que está por
detrás do chamado programa Luz para Todos. Criado
pelo Governo Federal, o programa visaria à eletrifica-
ção rural, em parceria com os estados e os municípios.

Como parceiros, os municípios deveriam, no
mínimo, ser consultados para a execução do projeto.
Mas, não. Os municípios nem sequer estão sendo
convidados. Embora o nome sugira luz, tudo é feito
no escuro, para favorecer o PT.

Vamos aos fatos. O Luz para Todos foi lançado
no último dia 14 no município de Rio Pomba, em Mi-
nas Gerais. Foi uma solenidade super-badalada, no
recinto da Câmara Municipal do Município. O PT assi-
nou os convites, com a estrela vermelha petista, e co-
mandou a festa. Só não convidou, nem avisou, o Pre-
feito de Rio Pomba, Giovani Baía.

Lá esteve, foi um domingo, o Deputado Estadu-
al petista Roberto de Carvalho, servindo de cicerone
para o coordenador do programa, na regional leste de
Minas, Jesús Lima.

Qual é o propósito do PT? Só se consegue sa-
ber que é o de fazer política petista, à custa do dinhei-
ro público, porque essa tem sido a postura do Gover-
no petista pelo Brasil adentro.

Sobre mais essa manobra petista, acabo de re-
ceber correspondência do Prefeito de Rio Pomba, Gi-
ovani Baía, com séria denúncia que mereceria a aten-
ção do Controlador-Geral da União, Ministro Waldir
Pires.

Transcrevo trechos dessa denúncia:

Manifesto minha indignação e repúdio
ao processo de aparelhamento e de instru-
mentalização da máquina do Governo Fede-
ral pelo Partido dos Trabalhadores, em favor
de seus objetivos político-eleitorais.

No caso em tela, trata-se do fato de a
direção do PT de Rio Pomba e do Deputado
mineiro Roberto de Carvalho terem promovi-
do, em 14 de março de 2003, na Câmara
Municipal, uma apresentação, de iniciativa
do Governo Federal – o Programa Luz para
Todos...., portanto envolvendo recursos pú-
blicos da União ...com claros objetivos políti-
cos eleitorais e partidários, conforme diz o
texto do convite distribuído, que estampa
até a estrela do PT.

E mais:

É de se notar que, para tal iniciativa, a
Prefeitura de Rio Pomba nem sequer foi in-
formada ou convidada, embora o programa,

seu conteúdo, deva contar com a parceria
dos Estados e dos municípios, segundo
anunciou o Ministério das Minas e Energia.

Sugere o Prefeito de Rio Pomba que a Controla-
doria-Geral da União seja instada a investigar a de-
núncia, inclusive a respeito dos gastos despendidos
com passagens aéreas e diárias para a viagem do
Coordenador do Programa, Jesús Lima, àquele muni-
cípio, a pretexto de divulgar a iniciativa federal, quan-
do está comprovado que se tratou de evento pura-
mente partidário e de exploração político-eleitoral,
como se depreende do convite distribuído para aque-
la solenidade.

Ao trazer a denúncia a este Plenário, informo
que estou enviando cópia deste pronunciamento, da
carta do Prefeito e do convite do PT ao Ministro Waldir
Pires, a quem, também, vou dirigir Requerimento de
Informações a respeito.

Desejo, ainda, tratar de outro tema, Sr. Presi-
dente:

155 DIAS DISTANTE DA ESPLANADA

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, “Cinco
meses longe de Brasília”: Este é o título de matéria
publicada no jornal Correio Braziliense, de 9 de mar-
ço do corrente, que trata da agenda de viagens do
atual Ministro da Cultura do governo Lula, o cantor e
compositor baiano Gilberto Gil.

A referida matéria mostra que, em 2003, o Mi-
nistro passou quase metade do ano viajando, ficando
155 dias distante da Esplanada dos Ministérios. Na
agenda oficial, a prioridade ficou para os finais de se-
mana no Rio de Janeiro.

Além disso, a matéria deu destaque para os
gastos maiores efetuados pela Funarte, cujo presi-
dente segue rotina parecida com a do ministro.

Para que conste dos Anais do Senado, requei-
ro, Sr. Presidente, que o artigo publicado no jornal
Correio Braziliense seja considerado como parte in-
tegrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:

– “Cinco meses longe de Brasília” – Correio Brazi-
liense.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Agência de Notícias dos Direitos
da Infância (ANDI) vem de publicar livro intitulado
Crianças Invisíveis, cujo eixo temático consiste em
discutir o enfoque da imprensa sobre o trabalho in-
fantil doméstico e outras formas de exploração. Edi-
tado em 2003, faz parte da Série Mídia e Mobilização
Social, que conta com o apoio da Unicef, da ONG
Save the Children, da Fundação Abrinq e, particular-
mente, da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), à qual coube os direitos reservados de publi-
cação.

Dividido em seis tópicos específicos, destina-se
a alertar, no geral, para o fato de a imprensa brasileira
ainda se prender a dados estatísticos, quanto muito a
informações superficiais, quando noticia a exploração
de mão-de-obra de crianças e adolescentes. Nesse
contexto, de forma a melhor valorizar o trabalho,
aproveito o momento presente para revisitar, sumari-
amente, as contribuições dos capítulos para o soer-
guimento de obra tão indispensável.

No primeiro capítulo, intitulado “O Trabalho
Infantil no Brasil”, o sociólogo Carlos Amaral adverte
o leitor da perda de visibilidade desse tema na im-
prensa nacional e fora dela. Para ele, dois fatores
concorrem para o fenômeno: de um lado, a redução
dos focos de trabalho infantil, e, de outro, o aumento
do percentual de crianças e adolescentes explora-
dos em espaços invisíveis, como os de serviços e de
atividades ilícitas. De todo modo, a legislação brasi-
leira é considerada uma das mais avançadas no que
diz respeito à proteção da infância e da adolescên-
cia.

A análise dos textos jornalísticos publicados em
2002 aponta para o fato de que surge um constrange-
dor vácuo entre aquilo que os meios de comunicação
veiculam sobre o trabalho infantil e a legislação perti-
nente. Ou seja, em geral, as matérias não citam as
leis referentes ao assunto, senão muito superficial-
mente a Constituição Federal e o Estatuto da Criança
e do Adolescente. É bem verdade, no entanto, que o
trabalho infantil no Brasil somente deixou de ser, de
fato, tolerado pelo Estado e pela sociedade a partir da
década de 80.

Contra essa intolerável indiferença, editou-se,
em 1994, o livro Crianças de Fibra, de Jô Azevedo e
Iolanda Huzak, além da produção do filme Profissão
Criança, de Sandra Werneck. Tanto o livro quanto o

filme consolidaram as informações sobre o trabalho
infantil na época, relatando situações ainda desco-
nhecidas, o que contribuiu para a ampliação do esco-
po do tema na mídia.

Alguns anos mais tarde, foi lançada pela Unicef
a campanha Criança no Lixo Nunca Mais, com o obje-
tivo de erradicar o trabalho infantil nos lixões. Além de
ter mobilizado a sociedade e a imprensa para a dra-
mática situação das crianças que vivem do lixo, a
campanha disponibilizou informações técnicas para
que as prefeituras desenvolvessem bons programas
de gerenciamento nessa área.

Em 1999, visando à erradicação do trabalho in-
fantil, a ANDI promoveu um movimento para que os
jornais brasileiros substituíssem a mão-de-obra infan-
til pela adulta, enviando cartas aos veículos em alerta
à questão. Segundo estudos da OIT, apesar desses
movimentos, existem ainda cerca de quatro mil jorna-
leiros com idade entre dez e quinze anos no Brasil.
Em 2001, o próprio Ministério do Trabalho divulgou
em relatório a existência de empresas, em 26 estados
brasileiros, empregando menores de 14 anos na ven-
da de jornais nas ruas e no encartamento.

Do ponto de vista da mídia, a temática do tra-
balho infantil e do trabalho infantil doméstico virou
praticamente assunto de ONGs, retirando do Esta-
do sua responsabilidade na questão. Isso, segundo
alguns editores, explicaria a ausência do tema nos
jornais, já que a pressão sobre o Poder Público fun-
ciona quando o Governo está de alguma forma pre-
sente na área social. Na verdade, para que o Plano
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil funci-
one, diferentes áreas da sociedade têm que ser res-
ponsabilizadas.

De acordo com uma pesquisa divulgada recen-
temente, apesar de existir uma tendência positiva
dos jornalistas de realçar a queda do rendimento es-
colar como uma das principais conseqüências do
trabalho infantil, a ênfase sobre tais conseqüências
é o foco central em apenas 3,2% das matérias. Por
isso mesmo, além da violência visível, merecem es-
paço nos veículos de comunicação os prejuízos da
falta de brincadeiras e fantasias, que comprometem
o desenvolvimento infantil. É fundamental tratar as
crianças e jovens que trabalham como sujeitos de di-
reitos, respeitando os casos em que eles não podem
ser expostos, e consignar voz àqueles cujos direitos
foram violados ou que são protagonistas na sua de-
fesa.
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No capítulo dois, intitulado “Uma Questão Cultu-
ral”, o enfoque recai sobre os aspectos de gênero e
raça, que raramente são abordados por jornalistas
quando da cobertura de questões ligadas à explora-
ção da mão-de-obra de crianças e adolescentes. Re-
gra geral, o emprego doméstico de menores recai so-
bre o gênero feminino e, neste conjunto, via de regra,
sobre as meninas negras.

Em geral, as meninas pobres são introduzidas
no serviço doméstico em torno dos sete anos, cuidan-
do dos irmãos mais novos e ajudando nas tarefas de
casa. O trabalho infantil doméstico em casa de tercei-
ros opera dentro de uma lógica na qual a divisão de
tarefas segue a vontade do patrão, de quem a criança
recebe uma carga de trabalho pesada por uma remu-
neração injusta. Segundo as pesquisas da OIT reali-
zadas em Minas Gerais, Pernambuco e Pará, quase
65% das pequenas trabalhadoras ganham menos de
meio salário mínimo. Enquanto a maior parte delas
não tira férias e desconhece os seus direitos traba-
lhistas, outra parte significativa, em vez de salário, re-
cebe casa e comida pelo serviço.

Para entender o universo das crianças e adoles-
centes que trabalham em funções domésticas, é in-
dispensável suscitar um debate que envolva gênero e
raça. Segundo estudo do Fundo de Desenvolvimento
das Nações Unidas para a Mulher, a exploração das
meninas neste tipo de atividade se inicia sempre mais
cedo e é sempre mais velada, obrigando-as a exercer
um papel feminino exacerbadamente precoce. De
fato, as questões relacionadas a gênero são ainda in-
cipientes, tanto na mídia quanto nas pesquisas de for-
ma geral.

Ainda que as pesquisas divulgadas em 2002
apontem que a maioria das meninas que trabalham
em casas de terceiros é negra, este é um ponto que
também não tem merecido a atenção dos jornais e re-
vistas analisados. As mesmas pesquisas demons-
tram que as trabalhadoras domésticas no Brasil são,
em todas as faixas etárias, majoritariamente
não-brancas. De todo modo, sejam negras ou indíge-
nas, milhares de meninas têm nessa atividade o único
espaço no mercado de trabalho onde podem se inse-
rir.

Dos 150 textos analisados pelos pesquisadores
da ANDI, apenas 5,3% tocam na questão de raça e
etnia, enquanto 8,6% fazem alguma alusão à questão
cultural ou regional. Mais que isso, apesar de a famí-
lia ser essencial para que se entenda melhor a ques-

tão do trabalho infantil doméstico, a mídia não se es-
força, em geral, para ouvi-la e discutir seu papel. Em
63,3% das mesmas 150 matérias analisadas, os pais
não são sequer mencionados, e mesmo quando o
são, se apresentam como vítimas ou vilões.

Outro aspecto a se ressaltar é que, até o pre-
sente momento, não há um consenso entre os espe-
cialistas de que o trabalho infantil doméstico reduz
necessariamente o nível de escolaridade das meni-
nas. De acordo com alguns sociólogos, fatores como
a discriminação racial e a pouca atratividade da esco-
la podem ser determinantes no abandono escolar. De
todo modo, pesquisas coordenadas pela OIT em Belo
Horizonte apontam contingente expressivo de ado-
lescentes empregadas em serviço doméstico osten-
tando no corpo sinais explícitos de acidente de traba-
lho, além de sintomas físicos e psicológicos deriva-
dos da atividade.

Ao final deste capítulo, recomenda-se ao jorna-
lista maior atenção às questões de gênero, raça e et-
nia, observando aspectos relativos às crianças e aos
empregadores. Além do que, reitera-se que o apro-
fundamento da leitura sobre tais temas é de suprema
importância, assim como maior familiaridade com en-
tidades que trabalham com os recortes culturais, tais
como o movimento de mulheres e de negros.

O capítulo terceiro, intitulado “Um Desafio Soci-
al e Político”, sublinha que as políticas públicas vigen-
tes não atendem, com suficiência, às carências de
quase meio milhão de crianças e adolescentes no tra-
balho infantil doméstico no Brasil. É mister que haja
uma política pública transparente e incisiva, que indi-
que como proteger tais crianças uma vez retiradas do
ambiente de trabalho. A falta de consciência geral so-
bre o tema enfraquece a pressão sobre o Poder Públi-
co pela elaboração de políticas adequadas. Daí, a ex-
trema relevância de a imprensa se unir a diversas ins-
tâncias da sociedade cuja função consiste em com-
bater a exploração desta mão-de-obra frágil em casa
de terceiros.

A Convenção 182 da OIT, ratificada pelo Gover-
no brasileiro em 2000, introduz o conceito “Piores
Formas”, pelo qual define as atividades nocivas à in-
tegridade física e psicológica da criança. Ao assinar o
documento, o Brasil assumiu o compromisso de proi-
bir e erradicar qualquer tipo de trabalho presente na
lista, cuja natureza prevê, por exemplo, a utilização
de instrumentos cortantes, o manuseio de produtos
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cáusticos e a realização de serviços em condição de
perigo iminente.

No entanto, para a Procuradoria do Trabalho do
Distrito Federal, a aplicação de multa administrativa
nos casos de infração dos empregadores permanece
ainda a única maneira de o Ministério do Trabalho
exercer sua autoridade. Enquanto a multa não vem, o
máximo que os fiscais do trabalho podem fazer ao re-
ceber uma denúncia é encaminhar o caso ao Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT). Pelo menos desde
1993, o MPT tem competência legal para combater
qualquer forma de trabalho infantil, assumindo a defe-
sa dos direitos da criança e do adolescente como
meta prioritária.

Por outro lado, a repressão aos empregadores
por si só não resolve. Hoje, graças aos sucessivos
debates e pesquisas que se realizam, prevalece a
consciência de que o trabalho infantil doméstico é re-
sultado de uma condição histórica de desigualdade
social, concentração de renda e de falta de oportuni-
dades. Por isso mesmo, não se pode tolerar o desco-
nhecimento dos direitos envolvidos no trabalho infan-
til doméstico, cuja legitimidade coincide, em grau e
em número, com aqueles direitos envolvidos no tra-
balho adulto. Na verdade, o descumprimento das nor-
mas jurídicas de proteção tem raízes em uma cultura
que ainda traz resquícios do regime escravocrata de
séculos anteriores e de um equivocado assistencialis-
mo.

Em 2000, o Ministério Público do Trabalho e os
Ministérios Públicos Estaduais realizaram uma ação
orientada para os magistrados, de quem esperaram
uma reação positiva, no sentido de evitar tais autori-
zações de trabalho para crianças. O esforço parece
ter gerado resultados, uma vez que o volume de auto-
rizações encolheu, bem como o número de carteiras
de trabalho emitidas para menores de 14 anos. Ao
lado disso, a Secretaria Especial de Direitos Huma-
nos pretende ajudar os municípios a equiparem seus
Conselhos Tutelares, aos quais cabe receber denún-
cias e encaminhar soluções para o trabalho infantil
doméstico.

Nesse contexto, recomenda-se aos jornalistas
incluir os Conselhos Tutelares, Ministério Público do
Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e Juizado
da Infância e da Juventude em uma grade de acom-
panhamento periódico, em busca de denúncias sobre
o trabalho infantil doméstico. Além disso, vale regis-
trar que os direitos e deveres das crianças e dos ado-

lescentes são pouco conhecidos pela população bra-
sileira, o que acarreta o próprio descumprimento das
leis criadas especificamente para proteger tais direi-
tos. Nessa lógica, uma reportagem esclarecedora so-
bre o assunto é de extrema utilidade pública.

No quarto capítulo, “Comportamento Editorial”,
a publicação da ANDI declara que, apesar de o traba-
lho infantil doméstico já fazer parte da pauta da mídia
brasileira, a abordagem ainda se encontra em nível
bem aquém do necessário. De fato, não se pode ne-
gar que, em alguns pontos, o tratamento dado pela
mídia ao tema tem avançado, explorando os aspec-
tos legais, culturais, regionais, étnicos e sexuais.
Contudo, segundo pesquisa da ANDI, entre os 25 jor-
nais que mais publicaram matérias sobre trabalho in-
fantil em geral, não estão relacionados os cinco gran-
des diários brasileiros.

No capítulo seguinte, “O Que as Meninas
Acham da Imprensa”, coletam-se depoimentos de cri-
anças e adolescentes trabalhadoras e ex-trabalhado-
ras domésticas. O objetivo desta coleta baseou-se na
percepção de que, em equipe, as crianças trabalha-
doras mudam de opinião em função da reflexão de
uma colega, seguindo um fluxo de influência mútua.
As questões específicas acerca do trabalho infantil
doméstico apontaram que a média de idade da entra-
da das meninas é de quase 13 anos e a de saída de
quase 15 anos. O primeiro emprego doméstico das
meninas toma lugar na casa de conhecidos da famí-
lia, ou de vizinhos, reforçando a tese de que a paupe-
rização da sociedade brasileira é o expressivo indutor
para o trabalho infantil em geral.

Qualquer discussão acerca de temas relaciona-
dos à infância que exclua uma análise do papel da fa-
mília sai, de imediato, prejudicada. Não se trata, por-
tanto, de mera coincidência o fato de que a maioria
das meninas entrevistadas possui uma família deses-
truturada. Tampouco é obra do destino que as própri-
as meninas não saibam identificar os diferentes níve-
is de responsabilidade nessa complexa cadeia de re-
lações que se constrói ao redor do trabalho infantil do-
méstico.

No sexto e último capítulo, “Para Saber Mais”, a
publicação esclarece o leitor sobre os conceitos e ter-
mos usados no universo do trabalho infantil e do tra-
balho infantil doméstico, além de registrar indicações
de fontes relevantes. Trata-se de um autêntico glos-
sário, que se desdobra em dezenas de vocábulos e
expressões, estendendo-se desde a consagrada
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concepção de “abuso sexual” até o conceito de “tra-
balho na economia informal”. De resto, o Diretório de
Fontes conta com vasto nível de detalhamento, aten-
dendo às necessidades mínimas de informação so-
bre os órgãos.

Para encerrar, Sr. Presidente, aproveito a opor-
tunidade para, uma vez mais, saudar os editores des-
ta extraordinária publicação, “Crianças Invisíveis”, na
convicção de que o Brasil atravessa um período histó-
rico de rara perspectiva de mudanças. E dentro desta
perspectiva, a erradicação completa do trabalho in-
fantil doméstico e de outras formas de exploração da
criança ocupa lugar de preciosíssimo destaque. Para-
béns à equipe da ANDI, parabéns à OIT.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Lula entregou o
cartão de número 50 mil do programa Bolsa-Família
em Belo Horizonte. Lançado em outubro do ano pas-
sado, o Programa Bolsa Família é a unificação dos
programas de transferência de renda do Governo Fe-
deral - Bolsa Escola, Vale Gás, Cartão Alimentação e
Bolsa.

Já no ano de 2003 os programas de transferên-
cia de renda destinaram aos municípios cerca de 27%
do que foi repassado pelo FPM, alcançando 16% do
total das transferências constitucionais.

Até outubro de 2003, as transferências de renda
federais estavam divididas em quatro programas:
Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e Car-
tão-Alimentação. Eles eram vinculados a diferentes
ministérios (Educação, Saúde, Minas e Energia e Mi-
nistério Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome), trabalhavam com regras distintas,
ofereciam benefícios com valores baixos - média de
R$ 22 -, impunham cotas restritas de atendimento aos
municípios e ignoravam programas semelhantes de
iniciativa de estados e municípios.

O resultado era a pulverização de recursos, a
fragmentação da gestão pública e os elevados custos
de administração. Isto sem falar nos cadastros dos
programas que, por serem separados, apresentavam
grandes distorções, com famílias em idêntica situa-
ção sendo desigualmente atendidas. Na prática, os
diferentes programas federais de transferência de

renda enfrentavam a pobreza como um fenômeno se-
torial, a partir de propostas setoriais.

Hoje, segundo o Ministro Patrus Ananias esses
cadastros têm um sistema de controle através da Cai-
xa Econômica Federal (CEF) para evitar distorções,
já se tendo alcançado 70% de controle e avançando
para a correção das distorções que naturalmente ain-
da existem.

Diante dos problemas que a pulverização dos
programas gerava, identificou-se a necessidade de
unificação, sob os seguintes princípios:

a) A transferência de renda não é um
fim em si mesmo, à medida que permite e
acelera o acesso a direitos universais de
educação, saúde e alimentação;

b) A transferência de renda deve ser
acompanhada de políticas de caráter estru-
turante, como geração de trabalho e renda,
microcrédito, alfabetização e capacitação
profissional; e por fim

c) A combinação de esforços com es-
tados e municípios é necessária para poten-
cializar o conjunto de investimentos públicos
de caráter social.

O programa Bolsa-Família, lançado em outu-
bro de 2003, é justamente o resultado deste diag-
nóstico. A unificação dos programas possibilitou um
aumento superior a 300% nos valores dos benefíci-
os concedidos, que agora possuem uma média de
R$ 73. A referência para os indicadores passou a
ser a família, e não apenas parte dela. A meta é
atender, até o final de 2006, as 11,4 milhões de fa-
mílias brasileiras que se encontram em situação de
pobreza e extrema pobreza, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do
IBGE.

Além de triplicar o valor do benefício concedido
às famílias, o Bolsa-Família conta também com mais
recursos do que os aplicados anteriormente nos pro-
gramas de transferência de renda. Se em 2002 foram
executados R$ 2,3 milhões com os programas Bol-
sa-Escola, Auxílio-Gás, Bolsa-Alimentação e Car-
tão-Alimentação, este valor subiu para R$ 3,36 mi-
lhões em 2003. Para 2004, o orçamento previsto na
Lei Orçamentária é da ordem de R$ 5,4 bilhões.

Como contrapartida ao benefício concedido, as
famílias beneficiadas devem manter os filhos na es-
cola, ter as cadernetas de vacinação em dia, freqüen-
tar postos de saúde da rede pública e participar de ati-
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vidades de orientação alimentar e nutricional, quando
oferecidas.

Este, portanto, é um exemplo do esforço do Go-
verno Federal no sentido de viabilizar de forma racio-
nal um amplo programa de distribuição de renda, com
acesso ao mínimo de recursos para sobrevivência de
todas as famílias brasileiras e no combate pelo exter-
mínio da fome em nosso país.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, transcorreu neste domingo, dia 21
de março, o Dia da Eliminação da Discriminação Ra-
cial.

Em nosso Brasil, temos fortes motivos para não
deixar essa data passar em branco.

Sabemos que, na base do processo de constru-
ção do País, esteve a invasão das terras indígenas e
o extermínio das suas populações, assim como a ex-
ploração do trabalho escravo de pessoas arrancadas
à força do continente africano e de seus descenden-
tes.

Não bastasse a longa duração dessas ações e
desse ordenamento social, político e econômico pro-
fundamente opressor – no caso do escravismo, sua
prática institucionalizada perdurou por pelo menos
três séculos e meio –, convivemos, no presente, com
a pesada herança desse período em que determina-
dos grupos étnicos foram discriminados do modo
mais violento e desumano.

O legado da escravidão, em particular, ainda se
imprime nitidamente na estrutura de nossa socieda-
de.

Somam 80 milhões, Srªs e Srs. Senadores, os
afrodescendentes brasileiros, o equivalente a 46% da
população – pouco menos, portanto, que a metade.

De acordo com estudos do IPEA, Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, de cada dez pobres
no Brasil, seis são negros. Se, na população branca,
22% são considerados pobres, o percentual de po-
breza entre os negros é de 47% – ou seja, mais do
que o dobro!

Outros dados estatísticos radiografam essa si-
tuação profundamente injusta. É até fácil memori-
zá-los. A renda média dos negros vem se mantendo
como, grosso modo, a metade da renda dos brancos.
No que se refere à educação, vou limitar-me a uma
única estatística: a taxa de analfabetismo é duas ve-
zes maior na população negra.

Um dado como este último, Sr. Presidente,
mostra como a discriminação racial começa a atuar
cedo na vida dos afrodescendentes brasileiros, di-
minuindo drasticamente suas possibilidades de su-
cesso. A falta de acesso à escola durante a infân-
cia, ou a necessidade de abandoná-la para prover o
sustento, seu ou de familiares, não consistem em
dificuldades facilmente superáveis. Mas os obstá-
culos enfrentados pela população negra não fin-
dam, certamente, por aí.

É importante distinguir as dificuldades advindas
de uma situação econômica precária daquelas relaci-
onadas diretamente à discriminação racial, embora
estejam ambas, na vida real, profundamente imbrica-
das.

Os negros e negras pobres, Sr. Presidente,
não bastasse o duro fardo da pobreza, são defron-
tados com a discriminação racial durante muitos
momentos de suas vidas. São discriminados na es-
cola, muitas vezes porque não partilham os hábitos
e valores dos seus colegas mais brancos ou mais ri-
cos. São discriminados no momento de conseguir
empregos, sobretudo os melhor remunerados,
mesmo que tenham uma capacitação igual ou su-
perior à dos candidatos brancos. São discriminados
pelas polícias, às vezes de modo trágico e irreversí-
vel, como o confirmam alguns casos recentes de
deplorável ação repressiva.

Por tais e similares razões, Srªs e Srs. Senado-
res, é que os negros pobres são mais pobres. É cria-
do assim um círculo vicioso, de menos oportunidades
e maior discriminação, difícil de romper.

Negar a existência do racismo no Brasil, como
se fez durante tanto tempo, ao embalo das cantilenas
que louvavam nossa democracia racial, em nada aju-
da a resolver esse grave problema social.

É verdade que a prática da discriminação racial
em nosso País tem componentes que a diferenciam
da praticada em outras plagas. A discriminação à bra-
sileira é, decerto, mais disfarçada – mas nem por isso
deixa menos marcas nas pessoas que a sofrem.

O racismo é odioso e inaceitável como quer que
ele se manifeste. Por isso a democracia racial, enten-
dida como a fraternidade e a ausência de discrimina-
ção entre as pessoas de diferentes etnias, poderia fa-
zer sentido, não como escamoteação de uma realida-
de opressiva, mas como um ideal a ser alcançado.
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De qualquer maneira, Srªs e Srs. Senadores,
essa expressão já se mostra comprometida com um
determinado campo ideológico. Sendo assim, con-
vém atermo-nos ao simples programa enunciado
por este Dia da Eliminação da Discriminação Raci-
al, mais de luta que de comemoração, lembran-
do-nos da necessidade de que seja eliminada, o
quanto antes, a discriminação racial em todo o pla-
neta. Para isso, são necessárias ações – ações afir-
mativas.

Há um ano atrás, o Governo Federal criou a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção para
a Igualdade Racial (SEPPIR). O novo órgão deve
coordenar os programas governamentais que pro-
movem a igualdade racial, inclusive por meio de
parcerias com a sociedade civil, adotando os princí-
pios de transversalidade, participação e descentra-
lização.

Conforme um documento elaborado pela
Assessoria de Comunicação da Seppir, “O Governo
Federal, de forma desafiadora, assume, nesse mo-
mento, o compromisso de romper com a fragmenta-
ção que marcou a ação estatal de promoção da igual-
dade racial”.

Desejamos todos que a nova Secretaria Especi-
al cumpra os importantes objetivos a que se propõe,
mostrando nisso mais eficiência do que outros órgãos
que cuidam de programas sociais do Governo, alguns
dos quais apresentam, até o momento, resultados
pouco expressivos.

Seja como for, detectamos incontestáveis avan-
ços, no interior da sociedade brasileira, no sentido do
combate à discriminação racial. Um dos que se deve
destacar é a instituição de ações afirmativas para au-
mentar as possibilidades de acesso dos negros à uni-
versidade, cerceadas sistematicamente por estrutu-
ras socioeconômicas injustas. Mesmo que não se
concorde com a medida, que tem dado ensejo a muita
polêmica, não há como negar que ela marca impor-
tante passo no rumo da conscientização pela socie-
dade dos problemas decorrentes da discriminação ra-
cial, assim como da busca de soluções para os mes-
mos.

Embora tenha enfatizado a discriminação racial
sofrida pelos negros – por razões, sem dúvida, muito
defensáveis –, sabemos que há outros grupos de
identidade étnica que são discriminados em nosso
País. Em particular, devemos ter, todos os brasileiros,
um sério compromisso com os compatriotas indíge-

nas para fazer valer, antes de tudo, o direito à terra
que tradicionalmente ocupam, tal como é garantido
pela Constituição Federal.

Em nosso mundo contemporâneo, no qual ve-
mos deflagrar-se tantos conflitos étnicos de foram
violenta, nós, brasileiros, estamos cada vez mais
conscientes de que temos o dever de fazer a nossa
parte, empenhando-nos na luta contra a discrimina-
ção e pela efetiva igualdade racial. Se a mesma for
bem sucedida, contribuirá, com certeza, para a pro-
moção da fraternidade entre todos os povos e etni-
as do planeta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

FRAUDE EM LICITAÇÃO DA LOTERJ

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna neste momento para comentar novamente o
assunto que domina o noticiário nessas últimas se-
manas. Desta vez, trago duas notícias publicadas
nos jornais O Globo e Correio Braziliense, em suas
edições de 17 de março de 2004.

Sr. Presidente, o relatório divulgado sobre as
licitações realizadas pela Loterj entre fevereiro de
2001 e dezembro de 2002, época em que Waldomi-
ro Diniz era presidente do órgão, comprova as de-
núncias de favorecimento do sr. Carlinhos Cachoei-
ra em concorrências públicas para a exploração de
loterias no Estado do Rio de Janeiro. O favoreci-
mento se deu por meio de mudanças nas regras de
concorrência.

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro,
Sr. Presidente, que as matérias que encaminho em
anexo sejam consideradas como parte integrante
deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)

Matérias referidas:

- “Relatório diz que Waldomiro alterou licitação da
Loterj no governo Garotinho” – O Globo, 17-3-2004
- “Loterj alterou edital para beneficiar Cachoeira” –
Correio Braziliense , 17-3-2004
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A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no último dia 22 de março foi
comemorado o Dia Mundial da Água.

A água representa insumo fundamental à vida,
configurando elemento insubstituível em diversas ati-
vidades humanas, além de manter o equilíbrio do
meio ambiente.

O acelerado crescimento populacional no mun-
do tem conduzido ao aumento da demanda de água,
o que vem ocasionando, em várias regiões, proble-
mas de escassez desse recurso.

Estima-se que, atualmente, mais de um bilhão
de pessoas vivem em condições insuficientes de dis-
ponibilidade de água para o consumo e que, em 25
anos, cerca de cinco bilhões e meio de pessoas esta-
rão vivendo em áreas com moderada ou séria falta de
água. No Brasil as cidades de São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Recife, que já vêm sendo ameaçadas de séri-
as crises de abastecimento, convivem com a eminen-
te possibilidade de racionamento. Quando se analisa
o problema de maneira global, observa-se que existe
quantidade de água suficiente para o atendimento de
toda a população. No entanto, a distribuição não uni-
forme dos recursos hídricos e da população sobre o
planeta acabam por gerar cenários adversos quanto
á disponibilidade hídrica em diferentes regiões.

O Brasil possui situação privilegiada em relação
à sua disponibilidade hídrica ,uma vez que possui
13,8% das fontes de recursos hídricos do mundo, po-
rém cerca de 70% da água doce do país encontra-se
na região amazônica, que é habitada por menos de
5% da população. A idéia de abundância serviu du-
rante muito tempo como suporte à cultura do desper-
dício da água disponível, à sua pouca valorização
como recurso e ao adiamento dos investimentos ne-
cessários à otimização de seu uso.

Os problemas de escassez hídrica no Brasil de-
correm, fundamentalmente, da combinação do cres-
cimento exagerado das demandas localizadas com a
degradação da qualidade da água. Ou seja, as fontes
de água têm-se mantido estáveis durante as últimas
décadas. A população, no entanto, vem crescendo
ano a ano. Além de menos água per capita, esse au-
mento populacional gera mais poluição, o que diminui
ainda mais o valor da água disponível por pessoa.
Esse quadro é conseqüência dos desordenados pro-
cessos de urbanização, industrialização e expansão
agrícola.

Desde a década de 30, o Brasil dispõe do Códi-
go de Águas – Decreto nº 24.643, de 10 de julho de
1934. Entretanto, em vista do aumento das deman-

das – a lei era voltada para o uso do recurso somente
para o setor elétrico – e de mudanças institucionais,
tal ordenamento jurídico não foi capaz de incorporar
meios para combater o desequilíbrio hídrico e os con-
flitos de uso, tampouco de promover meios adequa-
dos para uma gestão descentralizada e participativa,
exigências dos dias atuais.

Para preencher essa lacuna, foram sanciona-
das a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que insti-
tuiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e esta-
beleceu o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e a Lei 9.984, de 17 de julho de
2000, que criou a Agência nacional de Águas – ANA,
entidade federal encarregada da implementação des-
sa política e da coordenação desse Sistema.

Srªs e Srs. Senadores, a crise da água é uma re-
alidade cada vez mais latente. E, diferente da energia
elétrica, que pode funcionar como um sistema interli-
gado, é extremamente difícil a transferência de recur-
sos hídricos para lugares mais distantes de 40 ou 50
quilômetros do local onde, naturalmente, eles se en-
contram. O quadro que se desenha é de crises locali-
zadas e quase insolúveis, a não ser por racionamento
ou despoluição de possíveis fontes de água existen-
tes na localidade. O que fazer então para que regiões
como o Nordeste, já penalizada pelas seguidas estia-
gens e sem a abundância de Bacias desejada, ou o
Sudeste, que tem boa parte de suas reservas hídricas
em condições indesejáveis no que diz respeito à qua-
lidade da água, não acabem com seus reservatórios
vazios prejudicando a indústria, o comércio e toda a
população que ficará com as torneiras secas ?

A resposta, Sr. Presidente, é surpreendente.
Pois, basta que o governo federal auxilie a ANA no
cumprimento de sua missão e os mecanismos cons-
tantes da Lei 9.433 sejam efetivados para que todos
possamos dormir em paz.

A Lei que institui a Política Nacional de Recur-
sos Hídricos e estabelece o Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos é moderna, criati-
va e monitora a água a partir de uma visão completa
de seus múltiplos usos. A unidade de gerenciamento
do sistema passa a ser a Bacia Hidrográfica e a idéia
central da norma é contar com a participação da co-
munidade, que vive de alguma forma interligada com
a Bacia para o gerenciamento e a conservação dos
recursos hídricos locais. Para tanto, foi criada a figura
do Comitê da Bacia que é composto por representan-
tes dos usuários, do Governo Federal, do Governo
Estadual, dos Governos Municipais e das Organiza-
ções Não Governamentais locais. Uma vez instalado,
esse Comitê, com o apoio da ANA, participa da ge-
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rência da Bacia, podendo, inclusive, e se assim dese-
jar, instituir uma contribuição pelo uso da água “in na-
tura” e pela devolução dela de forma mais ou menos
contaminada.

No Brasil já foram implantados dois Comitês em
rios federais: o da Bacia do Paraíba do Sul e o do São
Francisco. Estão em fase de implantação o do Rio
Doce e o do Capivari-Jundiaí. A experiência tem-se
mostrado bastante positiva e, inclusive o Comitê da
Bacia do Paraíba do Sul obteve grande êxito em intro-
duzir o chamado “imposto da água” que começou a
ser questionado pela comunidade somente quando
foi anunciado que o valor arrecadado, ao invés de ser
reinvestido nas prioridades da Bacia, como prevê a
lei, será contingenciado pelo Governo Federal em
prol do superávit primário.

Outro instrumento relevante que a Lei 9.433 traz
em seu artigo 5º, é a outorga dos direitos de uso de re-
cursos hídricos. Sendo essa outorga feita a partir do
enquadramento do projeto solicitado no plano da Ba-
cia, torna-se possível a gestão integrada do sistema,
uma vez que todos os usos dados a água no seu curso
influenciam a sua cadência e a continuidade de sua
rota em direção à foz. Exatamente em virtude disso
que, reitero, a unidade de trabalho é a Bacia Hidrográ-
fica como um todo, e não seu compartilhamento entre
os Estados que compartilham o rio, isoladamente.

Se o governo federal der condições a ANA para
que ela gerencie o planejamento dos usos de nossos
recursos hídricos e apoiar as ações de educação, de
conservação e de recuperação em relação a água de-
senvolvida pelo órgão, certamente estaremos garan-
tindo que nossos filhos e netos vivam sem o fantasma
do racionamento, assombração que já ronda as famí-
lias paulistas, cariocas e recifenses.

No entanto, Sr. Presidente, essa não tem sido a
postura adotada. Vejamos algumas condutas, no mí-
nimo de acerto duvidoso, que foram tomadas:

- O orçamento anual da Agência Naci-
onal de Águas, que em 2003 equivalia a
28% do montante destinado ao Ministério do
Meio Ambiente, foi reduzido, este ano, para
16%. Em termos numéricos significa que o
valor anual disponível para o órgão baixou
de 180 para 76 milhões. Ou seja, uma redu-
ção de mais de 100%!

- O Programa de Despoluição de Baci-
as Hidrográficas – PRODES, que tem como
objetivos reduzir os níveis de despoluição
hídrica nas bacias hidrográficas de maior
densidade urbana e industrial do país e in-

duzir a implantação de sistemas estaduais
de gerenciamento de recursos hídricos, está
sem condições de continuar o seu trabalho.
Simplesmente o orçamento a ele destinado
despencou de 80 milhões, em 2003, para 2
milhões em 2004.

Vejam, Srªs e Srs. senadores, os recursos hídri-
cos são finitos e cada vez mais sofrem com o au-
mento populacional que acaba por influenciar na
qualidade da água. Para que se tenha uma idéia,
apenas 20% do esgoto urbano coletado é tratado an-
tes do lançamento final no corpo receptor. No entan-
to, ao invés de fortalecer as ações para recuperação
dos cursos de água, o governo federal faz o inverso
e, praticamente, encerra as atividades do PRODES.

* O valor arrecadado pelo “imposto da água”,
que foi definido pelo próprio Comitê do Paraíba do
Sul, inclusive com determinação dos valores a serem
cobrados, ao invés de retornar para as prioridades da
Bacia ficará contingenciado. Ou seja, o governo se
apropriou de recursos que não provém do caixa públi-
co para garantir o cumprimento das exigências do
FMI e de outros atores internacionais. Quem diria
que, um dia, o governo dito “popular”, iria preocu-
par-se mais com pressões externas do que com os ci-
dadãos brasileiros.

Por fim, quero destacar aquele que considero
um grave erro na condução que vem sendo dada a
questão da escassez dos recursos hídricos. Muito
pouco ou quase nada tem sido feito no que diz respei-
to à educação para a convivência com as restrições
hídricas. A melhor forma de modificar uma atitude é
por meio do aprendizado. O brasileiro, desde muito,
acreditava que a água seria inesgotável e jorraria
sempre de suas torneiras. Somente variadas campa-
nhas, massivas e continuadas, com ações de divulga-
ção, informação e educação poderão ensinar a todos
o valor da água. É preciso que se mobilize escolas,
sindicatos, associações e toda a coletividade para
que não seja preciso uma ameaça de racionamento,
como ocorreu em 2001 com a questão da energia,
para que o brasileiro aprenda a melhor forma de utili-
zar a água.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte
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ORDEM DO DIA

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 148, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 148, de 2003, que atribui competências à Agen-
cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS e fixa as
diretrizes a serem observadas na definição de nor-
mas para implantação de programas especiais de in-
centivo à adaptação de contratos anteriores à Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998.

Relator revisor: Senador Ney Suassuna
(PMDB-PB)

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 149, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 149, de 2003, queautoriza o Poder Executivo a doar
à República da Bolívia vacinas contra a febre aftosa.

Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(PMDB-AP)

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 150, de 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 12, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 150, de 2003, quealtera a Lei nº 10.188,
de 12 de fevereiro de 2001, que institui o Programa de
Arrendamento Residencial e dá outras providências.

Relatora revisora: Senadora Fátima Cleide
(BLOCO/PT-RO)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 151, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 151, de 2003, que dispõe sobre a cria-

ção do Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, uni-
dade de pesquisa integrante da estrutura básica do
Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras provi-
dências.

Relator revisor: Senador José Maranhão
(PMDB-PB)

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 152, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóve-
is de domínio da União, altera dispositivos dos Decre-
tos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398,
de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o do
art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Fernando Bezerra
(BLOCO/PTB-RN)

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 153, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do §

6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 14, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 153, de 2003, que institui a Taxa de Ava-
liação in loco das instituições de educação superior e
dos cursos de graduação e dá outras providências.

Relatora revisora: Senadora Maria do Carmo
Alves (MINORIA/PFL-SE)

7

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 154, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 16, de 2004, proveniente da Medida Pro-
visória nº 154, de 2003, que autoriza a Fundação
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ a disponibilizar medicamen-
tos, mediante ressarcimento, e dá outras providências.

Relator revisor: Roberto Saturnino
(BLOCO/PT-RJ)
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8

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção de carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências Regula-
doras, e dá outras providências.

Relator revisor: José Jorge (MINORIA/PFL-PE)

9

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da
Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o
Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionali-
zação dos Trabalhadores de Enfermagem -
PROFAE.

Relator revisor: Paulo Octávio (MINORIA/PFL-DF)

10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 6º da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dis-
põe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas – SINARM e define crimes.

Relator revisor: Renan Calheiros (PMDB-AL)

11

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 17, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção do Plano Especial de Cargos da Agência Brasilei-
ra de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Eduardo Suplicy
(BLOCO/PT-SP)

12

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na-
vegação do São Francisco - FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra
(MINORIA/PSDB-PE)

13

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a institu-
ição de Gratificação Temporária para servidores Téc-
nico-Administrativos e Técnico-Marítimos das Institui-
ções Federais de Ensino e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(BLOCO/PT-PR)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

SENADOR: JOSÉ SARNEY

23-3-2004
terça-feira

11:00 – Senador Carlos Mateo Balmelli, Presiden-
te do Senado e do Congresso Nacional e do Pa-
raguai

Presidência do Senado Federal

12:00 – Ministro Francisco Fausto Paula de Me-
deiros, Presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho

Presidência do Senado Federal

15:30 – Ordem do Dia
Plenário do Senado Federal
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Ata da 23ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 24 de março de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mer-
cadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero
Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Au-
gusto Botelho – César Borges – Cristovam Buar-
que – Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Du-
ciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Efraim Morais – Fátima Cleide – Fernando Bezerra
– Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo
Mesquita Júnior – Gerson Camata – Gilberto Mes-
trinho – Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito
Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – João Batista Motta – João Capibe-
ribe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro – Jorge Bor-
nhausen – José Agripino – José Jorge – José Ma-
ranhão – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintani-
lha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio –
Magno Malta – Maguito Vilela – Mão Santa – Mar-
celo Crivella – Marco Maciel – Maria do Carmo
Alves – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya Go-
mes – Paulo Elifas – Paulo Octávio – Paulo Paim –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte –
Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra
– Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Ma-
chado – Tasso Jereissati – Tião Viana – Valdir Ra-
upp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 77 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PS-GSE Nº 346

Brasília, 22 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao

conhecimento do Senado Federal, que, de acordo
com o art. 133 do Regimento Interno desta Casa, a
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo
arquivamento, em virtude de rejeição, do Projeto de
Lei nº 2.676/00, do Senado Federal (PLS nº 572/99,
na origem), que “Dispõe sobre a gratuidade do trans-
porte coletivo urbano para crianças nos casos que es-
pecifica”.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro Secretário.

PS-GSE Nº 345

Brasília, 22 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao

conhecimento do Senado Federal, que, de acordo
com o art. 133 do Regimento Interno desta Casa, a
Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo
arquivamento, em virtude de rejeição, do Projeto de
Lei nº 4.813/01, do Senado Federal (PLS nº 655/99,
na origem), que “Acrescenta o art. 456-A à Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre as relações de emprego beneficiadas por in-
centivos e dá outras providências”.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Primeiro Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os expedientes lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 61, DE 2004

Acrescenta parágrafo ao art. 158 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal –, e inciso à Lei
nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para tipi-
ficar o chamado “seqüestro relâmpago”
e enquadrá-lo como crime hediondo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger
acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 158. ...............................................
..............................................................
Extorsão mediante restrição da liber-

dade
§ 3º Se o crime é cometido mediante a

restrição da liberdade da vítima, aumenta-se
a pena de um terço até metade. (NR)”

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a viger acrescido do seguinte inciso:

“Art. 1º ...................................................
..............................................................
VII-C – extorsão mediante restrição da

liberdade (art. 158, § 3º).
.....................................................(NR)”

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

Justificação

O chamado “seqüestro relâmpago” tem, nos úl-
timos anos, multiplicado sua participação nos regis-
tros policiais, principalmente nos grandes centros ur-
banos, como São Paulo e Rio de Janeiro, e apresen-
tado explosão preocupante em Brasília, Capital da
República.

É crime dos mais graves, pois combina roubo,
extorsão e seqüestro em uma única modalidade cri-
minosa, chegando, muitas vezes, a culminar também
em homicídio. Portanto, considerando os crimes que
hoje fazem parte do rol de crimes hediondos, o se-
qüestro relâmpago não merece tratamento distinto,

dado o seu caráter covarde e cruel, ao tormento psi-
cológico a que submete as vítimas, e por ser conduta
que indica um grau muito maior de periculosidade e
sentimento anti-social por parte de seu agente se
comparado ao simples roubo ou extorsão, e tão re-
provável quanto o ato de seqüestrar com o fim de pe-
dir um resgate.

Mostrou-se necessário, para a inclusão desse
crime no rol dos crimes hediondos da Lei nº 8.072, de
1990, a sua prévia tipificação, dado que não existe
consenso atualmente entre nossos juristas a esse
respeito, principalmente se estamos diante de um
roubo ou de uma extorsão. Como bem observa o re-
nomado jurista Damásio E. de Jesus, existem atual-
mente três orientações que distinguem o tipo penal
do roubo do tipo de extorsão, sendo duas delas mino-
ritárias e uma amplamente dominante.

Segundo a corrente dominante, o critério mais
preciso na diferenciação entre a extorsão e o roubo é
o da prescindibilidade ou não do comportamento da
vítima. Assim, quando o agente criminoso pode obter
a vantagem econômica dispensando a conduta da ví-
tima, trata-se de roubo; quando, ao contrário, ela de-
pende necessariamente da ação da vítima, trata-se
de extorsão. No caso do seqüestro relâmpago, se a
vítima não se dispuser a efetivar os saques ou a for-
necer a senha de seu cartão bancário, não haverá sa-
que algum nos caixas eletrônicos. Portanto, estamos
diante de uma extorsão, e assim tem entendido a mai-
or parte dos julgados, inclusive em nossos tribunais
superiores.

Em face do exposto, o presente projeto de lei
respeita a orientação majoritária em nossos tribunais
para tipificar o crime de “seqüestro relâmpago” no
corpo do art. 158 do Código Penal (extorsão) e, ao
mesmo, o acrescenta ao rol dos crimes hediondos, o
que constitui, a nosso ver, importante contribuição
para a lei penal e para a proteção da sociedade.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Pa-
paléo Paes.

LEGISLACÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

....................................................................................

O Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição, de-
creta a seguinte lei:
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CÓDIGO PENAL

....................................................................................

PARTE ESPECIAL

....................................................................................

TÍTULO II
Dos crimes contra o patrimônio

....................................................................................

CAPÍTULO II
Do roubo e da extorsão

Extorsão
Art. 158. Constranger alguém, mediante violên-

cia ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si
ou para outrem indevida vantagem econômica, a fa-
zer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coi-
sa:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa,
de três contos a quinze contos de réis.

§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais
pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a
pena de um terço ate metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante vi-
olência o disposto no § 3º do artigo anterior.

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da
Constituição Federal, e determina outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º São considerados hediondos os crimes
de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine), extorsão qualifica-
da pela morte, (art. 158, § 2º), extorsão mediante se-
qüestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus
§§ 1º, 2º e 3º), estupro (art. 213, caput e sua combi-
nação com o art. 223, caput e parágrafo único), aten-
tado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação
com o art. 223, caput e parágrafo único), epidemia
com resultado morte (art. 267, § 1º), envenenamento
de água potável ou de substância alimentícia ou me-
dicinal, qualificado pela morte (art. 270, combinado
com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio
(arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de
1956), tentados ou consumados.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 62, DE 2004

Disciplina os alimentos gravídicos e
a forma como será exercido e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei disciplina o direito de alimentos

da mulher gestante e a forma como será exercido.
Art. 2º Os alimentos de que trata esta Lei com-

preenderão valores suficientes para arcar com des-
pesas de exames médicos pré-natal, medicamentos,
alimentação especial, entre outras indispensáveis a
uma gravidez saudável.

Art. 3º Aplica-se, para a aferição do foro compe-
tente para o processamento e julgamento das ações
de que trata esta Lei, o art. 94 do Código de Processo
Civil.

Art. 4º Na petição inicial, necessariamente ins-
truída com laudo médico que ateste a gravidez e sua
viabilidade, a parte autora indicará as circunstâncias
em que a concepção ocorreu e as provas que dispõe
para provar o alegado, apontando, ainda, o suposto
pai, sua qualificação e quanto ganha aproximada-
mente ou os recursos de que dispõe, e exporá suas
necessidades.

Art. 5º Recebida a petição inicial, o juiz designa-
rá audiência de justificação onde ouvirá a parte auto-
ra e apreciará as provas da paternidade em cognição
sumária, podendo tomar depoimento da parte ré, de
testemunhas e requisitar documentos.

Art. 6º Convencido da existência de indícios da
paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que
perdurarão até o nascimento da criança, sopesando
as necessidades da parte autora e as possibilidades
da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida,
os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão
alimentícia em favor do menor até que uma das par-
tes solicite a sua revisão.

Art 7º O réu será citado para apresentar respos-
ta em 5 (cinco) dias.

Art. 8º Se não for contestada a paternidade, o
juiz, apreciando a resposta do réu, poderá alterar o
valor dos alimentos; caso haja contestação, o valor
dos alimentos fixado pelo juiz, será recolhido em de-
pósito bancário à ordem do juízo até o nascimento da
criança.

§ 1º Havendo oposição à paternidade, a proce-
dência do pedido do autor dependerá da realização
de exame pericial que comprove a paternidade.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08309

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL254     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL254     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



§ 2º Os alimentos serão devidos desde a data
da citação do réu.

Art. 9º, Em caso de resultado negativo do exa-
me pericial de paternidade, o autor responderá, obje-
tivamente, pelos danos materiais e morais causados
ao réu.

Parágrafo único. A indenização será liquidada
nos próprios autos.

Art. 10. Aplicam-se supletivamente nos proces-
sos regulados por esta lei as disposições da Lei nº
5.478, de 25 de julho de 1968, e do Código de Proces-
so Civil.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O presente projeto visa a assegurar à mulher
grávida o direito de pleitear ajuda financeira do su-
posto pai, com vistas a garantir-lhe uma gravidez sau-
dável.

A proposição prevê expressamente algo que já
vem sendo adotado no Brasil por construção doutri-
nária e jurisprudencial: a possibilidade de se conce-
der alimentos com vistas a assegurar o mínimo ne-
cessário durante o período da gestação, que é, por
natureza, um período conturbado, onde a mulher pos-
sui necessidades especiais.

Assim, sem olvidar da necessidade de elemen-
tos mínimos de convicção, o projeto estabelece pro-
cedimento de cognição sumária para que o juiz afira a
existência de indícios da paternidade imputada.

Por outro lado, o projeto cria mecanismos de
oposição por parte do suposto pai, permitindo a con-
testação e a suspensão do valor fixado a título de ali-
mentos gravídicos, mediante depósito em juízo.
Impõe, entretanto, a retroatividade dos alimentos até
a data da citação.

Registre-se, ainda, que a falsa indicação de pa-
ternidade, apurada mediante exame pericial por con-
testação do réu, importará ao autor responsabilidade
objetiva pelos danos materiais e morais causados.

O projeto facilita, ainda, a conversão dos ali-
mentos gravídicos em pensão alimentícia em favor do
menor, após o nascimento com vida, até que uma das
partes opte por requerer a sua revisão.

Cremos, portanto, que, aprovando o presente
projeto estaremos dando importante passo para pos-
sibilitar que a mulher gestante sem recursos possa re-
alizar os exames pré-natal, contribuindo para a me-
lhoria da sua saúde nesse período e reduzindo a mor-
talidade infantil, combatendo assim problemas socia-

is importantes que assolam nosso País e, decerto, re-
duzindo os gastos públicos nessa seara.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Ro-
dolpho Tourinho.

LEGISLAÇÃO CITADA

“LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil”

....................................................................................
Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a

ação fundada em direito real sobre bens móveis se-
rão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será de-
mandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio
do réu, ele será demandado onde for encontrado ou
no foro do domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio nem resi-
dência no Brasil, a ação será proposta no foro do do-
micílio do autor. Se este também residir fora do Brasil,
a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo dois ou mais réus, com diferentes
domicílios, serão demandados no foro de qualquer
deles, à escolha do autor.

“LEI Nº 5.478, DE 25 DE JULHO DE 1968

Dispõe sobre a ação de alimentos e
dá outras providências”

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 2004

Permite a venda e recarga de boti-
jões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP
e Gás Natural nos postos de gasolina e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a venda de botijões de

Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Gás Natural,
bem como a sua recarga, nos postos de gasolina.

Art. 2º Os postos de gasolina e as atuais reven-
dedoras e distribuidoras de GLP efetivarão a venda
através de recarga total ou parcial dos botijões.

Art. 3º O Governo Federal incentivará a utiliza-
ção do Gás Natural em substituição ao Gás Liquefeito
de Petróleo – GLP, através de programas de substitu-
ição de equipamentos industriais e domiciliares.
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Art 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua publica-
ção, definindo os padrões técnicos e de segurança
necessários à comercialização de botijões de gás e
sua recarga pelos postos de gasolina.

Art 5º Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Justificação

O GLP, mais conhecido como “gás de cozinha”,
por ter como principal aplicação a sua utilização em
fogões para o cozimento de alimentos, é utilizado em
cerca de 41.000.000 (quarenta e um milhões) de do-
micílios brasileiros, o que corresponde a 95% (noven-
ta e cinco por cento) do total de domicílios existentes
no País. A forma de comercialização mais comum é a
de engarrafamento em botijões de 13 kg. de gás, sen-
do que estima-se que existam mais de 70 milhões de
vasilhames deste tipo no Brasil. Em estabelecimentos
comerciais são mais comuns os vasilhames de 45kg.
de gás.

O GLP tem como principais aplicações as se-
guintes:

a) Doméstico: cozinha, aquecimento de água e
ambientes;

b) Comercial: hotéis, restaurantes, padarias,
shoppings centers, hospitais, escolas, instituições go-
vernamentais, lavanderias;

c) Industrial: cerâmico, vidro, alimentos e bebi-
das, metalurgia e siderurgia, pintura, automobilístico,
laticínios, química, têxtil, papel e celulose, mineração,
empilhadeiras;

d) Agrícola: granjas e abatedouros.
Não obstante se tratar de produto de larga co-

mercialização no País, ele constitui uma das mais
cartelizadas atividades econômicas brasileiras, tendo
em vista que 95,98% (noventa e cinco vírgula noven-
ta e oito por cento) do mercado está nas mãos de seis
grandes distribuidoras, a saber:

a) Ultragaz – 24,02%
b) Agip – 22,23%
c) Butano – 18,92%
d) Supergasbrás – 12,36%
e) Minasgás – 11,15%
f) Copagaz – 7,30%
Essa situação faz com que essas distribuidoras

dividam entre si o mercado e pratiquem os preços que
bem entendam, diante da inexistência de efetiva con-
corrência entre elas.

O caderno de Economia do Jornal O Globo de
21 de março de 2004, págs. 38/39, publicou matéria
em que apresenta a seguinte denúncia:

“Mesmo sem aumento a 15 meses pela Petro-
brás, o gás de cozinha – chamado GLP, gás liquefeito
de petróleo – vem subindo de preço e pesando no
bolso do consumidor. As distribuidoras fizeram, só na
última semana, reajustes entre 7% e 11 % e apontam
o fim das promoções como justificativa para as altas...

No município do Rio, o botijão custava, em mé-
dia, R$27 na semana passada e agora já está por
R$30. Os revendedores acusam as distribuidoras de
terem reajustado seus preços sem maiores explica-
ções.”

Além de o mercado estar dividido entre poucas
distribuidoras, o atual modelo de distribuição penaliza
demais o consumidor, tendo em vista que não é pos-
sível a recarga parcial do botijão de gás. Para poder
continuar a cozinhar o seu alimento, o consumidor
precisa ter dinheiro suficiente para trocar o seu botijão
vazio por um cheio, o que em muitos casos o orça-
mento familiar da população mais carente não permi-
te. Com efeito, um botijão de gás custa hoje no Rio de
Janeiro ao consumidor cerca de R$30,00 (trinta rea-
is), o que equivale a 12,5% (doze e meio por cento) do
salário mínimo.

Além disso, o consumidor enfrenta o conhecido
golpe do botijão que lhe é vendido com quantidade
menor de gás do que a anunciada, o que fica facilita-
do pelo fato de ele efetivar a compra do botijão entre-
gando o que está em seu poder e recebendo outro,
presumidamente cheio, anteriormente envasado pela
distribuidora e entregue nos locais de comercializa-
ção. Esse problema é tão grave, que acabou por origi-
nar a edição da Lei nº9.048, de 18 de maio de 1995,
que “toma obrigatória a existência de instrumentos de
medição de peso nos postos de revenda de GLP para
uso doméstico”. A adoção do sistema de envasamen-
to em postos de gasolina permite um maior controle
por parte do consumidor da quantidade de gás que
lhe é vendida.

Outro problema no atual sistema de distribuição
é o número de distribuidoras e revendedoras sem re-
gistro, as quais efetivam a venda de GLP sem as ne-
cessárias medidas de segurança e sem os padrões
de qualidade exigidos pela ANP. Além disso, efetivam
concorrência desleal, já que não recolhem os tributos
incidentes. O Projeto ora apresentado tem o mérito
de aumentar o poder de controle sobre a distribuição
do GLP, afastando a concorrência das distribuidoras
e revendedoras “piratas”...
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Não há nenhuma razão de ordem técnica para
que não se implante no Brasil o sistema de recarga de
botijões de gás em postos de gasolina. O consumidor
transporta o seu botijão até o posto, que efetiva a re-
carga do botijão a ele pertencente, na quantidade por
ele desejada, tal como faz quando precisa reabaste-
cer o seu automóvel com combustível.

A justificativa de que o sistema de envasamento
em postos de gasolina traria risco para o consumidor
não tem procedência. Nos Estados Unidos da Améri-
ca e no Canadá, países em que o gás de cozinha tam-
bém é amplamente utilizado nas residências, o siste-
ma de envasamento em postos de gasolina é utiliza-
do, sem que se tenha notícia da incidência de aciden-
tes em um número que pudesse justificar a proibição
do sistema.

A aprovação do Projeto de Lei apresentado traz
ao consumidor, portanto, inúmeras vantagens, dentre
as quais vale a pena destacar:

a) surgimento de uma efetiva concorrência na
comercialização do GLP, acabando com o cartel hoje
existente;

b) possibilidade da substituição progressiva do
GLP pelo gás natural;

c) possibilidade de o consumidor adquirir menor
quantidade de gás, quando o seu orçamento não per-
mita a compra de um botijão cheio;

d) possibilidade de o consumidor controlar a
quantidade de gás que lhe é vendida, livrando-o de
ser vítima de fraudes;

A defesa do consumidor, em especial do consu-
midor de baixa renda, e o combate ao cartel das distri-
buidoras, é que motivaram a apresentação deste Pro-
jeto, ao qual peço aos meus pares a aprovação.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Sér-
gio Cabral.

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 64, DE 2004 – COMPLEMENTAR

Revoga os incisos X, XII, XIII e XIX
do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, e o art. 20 da Lei nº 10.034,
de 24 de outubro de 2000, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar, nos termos do art.

2º, derroga vedações à opção pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-

croempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), regulado pela Lei nº 9.317, de 5 de de-
zembro de 1996, e, nos termos do art. 3º, revoga o
art. 2º da Lei nº 10.034, de 24 de outubro de 2000, em
sua redação atual, que aumentou o percentual de in-
cidência tributária sobre prestadoras de serviços,
além de, nos arts. 4º e 5º adotar providências para
compensar a conseqüente renúncia de receita.

Art. 2º Revogam-se os incisos X, XII, alíneas b a
f, e XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996, bem como
o inciso XIX do mesmo artigo, acrescentado pela Me-
dida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.

Art. 3º Revoga-se o art. 2º da Lei nº 10.034, de
2000 com a redação dada pelo art. 82 da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 4º Para os fins do estabelecido no art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o
Poder Executivo estimará o montante da renúncia de
receita decorrente do disposto nos arts. 2º e 3º e o in-
cluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art.
165 da Constituição Federal, considerando-o na esti-
mativa de receita do projeto de lei orçamentária perti-
nente após sessenta dias da publicação desta lei
complementar.

Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação, salvo os arts. 2º e 3º que pro-
duzirão efeitos a partir do primeiro dia do exercício fi-
nanceiro imediatamente posterior àquele em que for
implementado o disposto no art. 4º.

Justificação

Atualmente, cerca de dois milhões de pequenas
e microempresas usufruem do tratamento tributário
do Simples, diferenciado, simplificado e favorecido,
consoante previsto nos arts. 146, III, d, 170, IX, e 179
da Constituição, ora regulado pela Lei nº 9.317, de
5/12/1996, e suas alterações.

Não obstante os nobres objetivos de tão impor-
tante diploma legal, o Simples está a exigir aperfeiço-
amentos.

Em primeiro lugar, há que eliminar uma série de
vedações de opção ao sistema. Estão impedidas de op-
tar pelo Simples, além de determinados segmentos
como os de conservação e limpeza, vigilância, constru-
ção civil, atividades financeiras etc., as empresas que
explorem profissão cujo exercício dependa de habilita-
ção profissional legalmente exigida (contabilistas, advo-
gados, arquitetos, consultores, dentre outros).

Ocorre que, no âmbito dessa vedação, a lei pre-
vê, no inciso XIII do art. 9º, que os “assemelhados” a
tais atividades também não poderão optar pelo Sim-
ples, o que concede à Receita Federal ampla discrici-
onariedade na concessão de adesões.
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Em outubro de 2003, a Receita Federal criou um
rol de mais de trezentas atividades consideradas “as-
semelhadas”, que resultou na exclusão de mais de oi-
tenta mil optantes. Essa exclusão, por força de equi-
paração a atividade regulamentada por lei, obriga a
empresa a recolher todos os tributos retroativamente
à data de sua opção, gerando grande passivo inespe-
rado que, por sua vez, levou à insolvência grande par-
te desses milhares de empresas, com conseqüente
fechamento ou migração para a informalidade.

Dessa forma, estima-se em torno de setecentas
mil as empresas prestadoras de serviços que não po-
dem optar pelo Simples sem uma justificativa razoá-
vel, apesar de terem receita bruta anual de até
R$1.200.000,00 (limite legal para opção), prejudican-
do assim a geração de empregos e o desenvolvimen-
to econômico do País.

Há que ser adotada política de tratamento real-
mente eficaz, permanente e uniforme, sem qualquer
forma de discriminação por atividade desenvolvida,
como ora ocorre, sobretudo com os prestadores de
serviços de natureza intelectual e assemelhados.

Proporcionando-se a opção para essas sete-
centas mil empresas prestadoras de serviços, o Esta-
do estaria atuando em várias frentes e primando pela
preocupação com o desenvolvimento econômico e
social de nosso País. As vantagens seriam várias, a
saber:

a) justiça tributária, abolindo a discriminação ora
imposta a profissões de atividades intelectuais ou as-
semelhadas, em estreita consonância com os princí-
pios constitucionais esculpidos nos arts. 146, III, d,
170, IX, e 179 da Lei Maior, além dos princípios da ca-
pacidade contributiva (§ 1º do art. 145) e da isonomia
(art. 150, II);

b) desburocratização significativa para mais de
setecentos mil pequenos negócios, cujos administra-
dores poderiam dedicar maior parte de seu tempo às
atividades-fim da empresa, além de baratear o custo
fixo desses negócios;

c) desburocratização para a Receita Federal e o
INSS, que poderiam desonerar seu corpo funcional
de atividades burocráticas, voltando-se para o desen-
volvimento de projetos e fiscalização;

d) facilidades na escrituração contábil, facilitan-
do também as ações fiscalizadoras;

e) geração de emprego e renda pelo incentivo à
formalização de mão-de-obra, próprio do Simples, e
pelo incentivo à própria formalização de pequenos
negócios.

Outro fator, que está a exigir reexame por vir de
encontro ao princípio da isonomia tributária e à condi-
ção contributiva reduzida dos pequenos e micronegó-
cios, é a alta maj oração de alíquota do Simples re-
centemente introduzida.

Consoante estabelecido pela Lei nº 10.034, de
24-10-2000, alterada pelo art. 24 da Lei nº 10.684, de
30-5-2003, passou a haver acréscimo de cinqüenta
por cento nos percentuais de incidência do Simples,
no caso de pessoas jurídicas que aufiram receita bru-
ta decorrente da prestação de serviços igual ou supe-
rior a trinta por cento da receita bruta total, além de
outras a quem se facultou então optar pelo sistema
(estabelecimentos de ensino fundamental, centros de
formação de condutores de veículos automotores ter-
restres de passageiros e de carga, agências lotéricas
e agências terceirizadas de correios). Esse acrésci-
mo de incidência veio a ser ratificado pelo art. 82 da
recente Lei nº 10.833, de 29-12-2003, que alterou a
redação do art. 2º da Lei nº 10.034, de 2000, apenas
para suprimir dessa regra de tributação majorada as
agências terceirizadas de correios.

Tal alteração legislativa ocorreu sem maior de-
bate no âmbito dos segmentos atingidos e num cená-
rio inegavelmente recessivo, de juros altos e condi-
ções econômicas severamente contrárias. Se tais di-
ficuldades estão abatendo até mesmo os grandes ne-
gócios multinacionais, o que se dirá dos pequenos
negócios.

Essas empresas tiveram sua alíquota. de 3% a
8,6% sobre a receita bruta, majoradas em cinqüenta
por cento, nos termos do art. 24 da Lei nº 10.684 e do
art. 82 da Lei nº 10.833, ambas de 2003. Com isso,
muitas empresas passaram a recolher até 12,9% de
seu faturamento bruto na forma dessa incidência tri-
butária denominada Simples, que veio a criar enorme
desigualdade entre os optantes pelo sistema sem jus-
tificativa plausível.

Daí, a presente proposição legislativa, que visa
a sanar as imperfeições apontadas (arts. 2º e 3º do
projeto).

A proposição ajusta-se às exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal, prevendo a adoção de me-
didas tendentes a obviar a renúncia tributária (arts. 4º
e 5º do projeto).

Por outro lado, opta-se pela apresentação de
projeto de lei complementar, porquanto a Lei nº
9.317, de 1996, cuja alteração se propõe, terá sido re-
cepcionada com esse status pela Emenda Constituci-
onal nº 42, de 19-12-2003, que acrescentou ao art.
146 da Constituição novas disposições (alínea d do
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inciso III e parágrafo único) referentes a normas gera-
is em matéria de legislação tributária sobre definição
de tratamento diferenciado e favorecido para as mi-
croempresas e empresas de pequeno pode, como é o
caso.

Esperamos dos ilustres pares a aprovação e, se
possível, o aprimoramento do presente projeto de lei
complementar.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Ma-
guito Vilela.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integra-
do de Pagamento de Impostos e Contri-
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples e
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção

Art. 9º Não poderá optar pelo Simples, a pessoa
jurídica:

I – na condição de microempresa, que tenha au-
ferido, no ano-calendário imediatamente anterior, re-
ceita bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil
reais);

II – na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$720.000,O0 (sete-
centos e vinte mil reais);

III – constituída sob a forma de sociedade por
ações;

IV – cuja atividade seja banco comercial, banco
de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa
econômica, sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento, sociedade de crédito imobiliário, socieda-
de corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização e
entidade de previdência privada aberta;

V – que se dedique à compra e à venda, ao lote-
amento, à incorporação ou à construção de imóveis;

VI – que tenha sócio estrangeiro, residente no
exterior;

VII – constituída sob qualquer forma, de cujo ca-
pital participe entidade da administração pública, dire-
ta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

VIII – que seja filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no país, de pessoa jurídica com sede no
exterior;

IX – cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do art. 2º;

X – de cujo capital participe, como sócio, outra
pessoa jurídica;

XI – cuja receita decorrente da venda de bens
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento)
de sua receita bruta total;

XII – que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de

terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veí-

culos de comunicação;
e) factoring;
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, con-

servação e locação de mão-de-obra;
XIII – que preste serviços profissionais de corre-

tor, representante comercial, despachante, ator, em-
presário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, ve-
terinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, eco-
nomista, contador, auditor, consultor, estatístico, ad-
ministrador, programador, analista de sistema, advo-
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisi-
cultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profis-
são cujo exercício dependa de habilitação profissio-
nal legalmente exigida;

XIV – que participe do capital de outra pessoa
jurídica, ressalvados os investimentos provenientes
de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
Lei nº 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;

XV – que tenha débito inscrito em Dívida Ativa
da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

XVI – cujo titular, ou sócio que participe de seu
capital com mais de 10% (dez por cento), esteja ins-
crito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacio-
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nal do Seguro Social – INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

XVII – que seja resultante de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento da pessoa jurídica,
salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vi-
gência desta lei;

XVIII – cujo titular, ou sócio com participação em
seu capital superior a 10% (dez por cento), adquira
bens ou realize gastos em valor incompatível com os
rendimentos por ele declarados.

1º Na hipótese de início de atividade no ano-ca-
lendário imediatamente anterior ao da opção, os valo-
res a que se referem os incisos 1 e II serão, respecti-
vamente, de R$10.000,00 (dez mil reais) e
R$60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo
número de meses de funcionamento naquele perío-
do, desconsideradas as frações de meses.

2º O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica
à participação em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, consórcio de exportação e associa-
ções assemelhadas, sociedades de interesse econô-
mico, sociedades de garantia solidária e outros tipos
de sociedades, que tenham como objetivo social a
defesa exclusiva dos interesses econômicos das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, desde
que estas não exerçam as atividades referidas no in-
ciso XII.

3º O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso
XII não se aplica à pessoa jurídica situada exclusiva-
mente em área da Zona Franca de Manaus e da Ama-
zônia Ocidental, a que se referem os Decretos-leis
nºs 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
agosto de 1968.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.034, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000

Altera a Lei no 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, que institui o Sistema Inte-
grado de Imposto e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte – Simples.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 2º Ficam acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) os percentuais referidos no art. 5º da Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº
9.732, de 11 de dezembro de 1998, em relação às ati-
vidades relacionadas nos incisos II a IV do art. 1º des-

ta lei e às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta
decorrente da prestação de serviços em montante
igual ou superior a 30% (trinta por cento) da receita
bruta total.

Parágrafo único. O produto da arrecadação pro-
porcionado pelo disposto no caput será destinado in-
tegralmente às contribuições de que trata a alínea f
do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.189-49
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a legislação do imposto de
renda relativamente à incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicações finan-
ceiras, inclusive de beneficiários residen-
tes ou domiciliados no exterior, à conver-
são, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domicilia-
das no País, amplia as hipóteses de op-
ção, pelas pessoas físicas, pelo descon-
to simplificado, regula a informação, na
declaração de rendimentos, de depósitos
garantidos em bancos no exterior, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................

Art. 14. O art. 9º da Lei nº 9.317, desde dezem-
bro de 1996, alterado pelo art. 6º da Lei nº 9.779, de
19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 9º. ..................................................
I – na condição de microempresa, que

tenha auferido, no ano-calendário imediata-
mente anterior, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);

II – na condição de empresa de peque-
no porte, que tenha auferido, no ano-calen-
dário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil reais);

..............................................................
XIX – que exerça a atividade de indus-

trialização, por conta própria ou por enco-
menda, dos produtos classificados nos Ca-
pítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do
IPI – TIPI, sujeitos ao regime de tributação
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de que trata a Lei nº 7.798, de 10 de julho
de 1989, mantidas, até 31 de dezembro de
2000, as opções já exercidas.” (NR)

....................................................................................

....................................................................................

LEI Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Legislação Tributária Fede-
ral e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 82. O art. 20 da Lei nº 10.034, de 24 de outu-
bro de 2000, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam acrescidos de 50% (cin-
qüenta por cento) os percentuais referidos
no art. 5º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, alterado pela Lei nº 9.732, de 11
de dezembro de 1998, em relação às ativi-
dades relacionadas nos incisos II a IV do
art. 1º desta lei e às pessoas jurídicas que
aufiram receita bruta decorrente da presta-
ção de serviços em montante igual ou supe-
rior a 30% (trinta por cento) da receita bruta
total.

Parágrafo único. O produto da arreca-
dação proporcionado pelo disposto no ca-
put será destinado integralmente às contri-
buições de que trata a alínea f do § 1º do
art. 3º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996.” (NR)

....................................................................................

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................

Seção II
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-

núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois se-
guintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orça-
mentárias e a pelo menos uma das seguintes condi-
ções:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta-
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi-
cação de base de cálculo que implique redução discri-
minada de tributos ou contribuições, e outros benefí-
cios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos

previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Consti-
tuição, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

Seção I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu-
tos:

I – impostos;
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II – taxas, em razão do exercício do poder de po-
lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi-
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão ca-
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida-
de econômica do contribuinte, facultado à administra-
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi-
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre conflitos de competência, em

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao po-
der de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, ba-
ses de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coope-
rativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favo-
recido para as microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpli-
ficados no caso do imposto previsto no art. 155, II,
das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar de que tra-
ta o inciso III, d, também poderá instituir um regime
único de arrecadação dos impostos e contribuições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, observado que:

I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condições de en-

quadramento diferenciadas por Estado;
III – o recolhimento será unificado e centralizado

e a distribuição da parcela de recursos pertencentes
aos respectivos entes federados será imediata, veda-
da qualquer retenção ou condicionamento;

IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança
poderão ser compartilhadas pelos entes federados,
adotado cadastro nacional único de contribuintes.
....................................................................................

Seção II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II – instituir tratamento desigual entre contribuin-
tes que se encontrem em situação equivalente, proi-
bida qualquer distinção em razão de ocupação profis-
sional ou função por eles exercida, independente-
mente da denominação jurídica dos rendimentos, títu-
los ou direitos;
....................................................................................

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de nature-
za financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valori-
zação do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
....................................................................................

IX – tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País.
....................................................................................

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e as
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incenti-
vá-las pela simplificação de suas obrigações adminis-
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trativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.034, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000

Altera a Lei nº 9.317, de 05 de de-
zembro de 1996, que institui o Sistema
Integrado de Imposto e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples.

....................................................................................

....................................................................................

LEI Nº 10.684, DE 30 DE MAIO DE 2003

Altera a legislação tributária, dispõe
sobre parcelamento de débitos junto à
Secretaria da Receita Federal, à Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional e ao
Instituto Nacional do Seguro Social e dá
outras providências.

....................................................................................
Art. 24. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.034, de 24

de outubro de 2000, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 1º Ficam excetuadas da restrição
de que trata o inciso XIII do art. 9º da Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pes-
soas jurídicas que se dediquem exclusiva-
mente às seguintes atividades:

I – creches e pré-escolas;
II – estabelecimentos de ensino funda-

mental;
III – centros de formação de conduto-

res de veículos automotores de transporte
terrestre de passageiros e de carga;

IV – agências lotéricas;
V – agências terceirizadas de correios;
VI – (VETADO)
VII – (VETADO) (NR)
Art. 2º Ficam acrescidos de cinqüenta

por cento os percentuais referidos no art. 5º
da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de
1996, alterado pela Lei nº 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, em relação às ativida-
des relacionadas nos incisos II a V do art. 1º
desta Lei e às pessoas jurídicas que aufiram
receita bruta decorrente da prestação de

serviços em montante igual ou superior a
trinta por cento da receita bruta total.” (NR)

....................................................................................

....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
....................................................................................

“Art. 146 ................................................
III – .......................................................
d) definição de tratamento diferenciado

e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive re-
gimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribu-
ições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar
de que trata o inciso III, d, também poderá
instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi-
os, observado que:

I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condi-

ções de enquadramento diferenciadas por
Estado;

III – o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en-
tes federados será imediata, vedada qual-
quer retenção ou condicionamento;

IV – a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes.” (NR)

....................................................................................

....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 2004 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, que dispõe sobre o regime
tributário simplificado das microempre-
sas e das empresas de pequeno porte
(Simples), para determinar a revisão dos
valores monetários nela constantes, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar, nos termos dos

arts. 2º e 3º, determina a revisão dos valores monetá-
rios constantes na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Paga-
mento de Impostos e Contribuições das Microempre-
sas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); e,
nos termos dos arts. 4º e 5º, adota providências para
compensar a conseqüente renúncia de receita.

Art. 2º A Lei nº 9.317, de 1996, passa a vigorar
acrescida do seguinte capítulo e artigo:

CAPÍTULO VII-A
Da Revisão dos Valores
Monetários do Simples

Art. 24-A. O Poder Executivo, com efe-
itos a partir de 1º de janeiro do ano-calendá-
rio civil, procederá à revisão anual, pela va-
riação do Índice Geral de Preços – Disponi-
bilidade Interna (IGP – DI), da Fundação
Getúlio Vargas, acumulada nos doze meses
imediatamente anteriores, dos valores mo-
netários constantes nos arts. 2º, incisos I e
II; 5º, incisos I, alíneas a a c, e II, alíneas a
a i, e § 7º; 9º incisos I e II e § 1º; e 13, inci-
so II, alínea b, e § 2º.

Art. 3º A primeira revisão de que trata o art. 24-A
da Lei nº 9.317, de 1996, que ocorrer após a publica-
ção desta Lei Complementar, considerará, na aplica-
ção do IGP – DI, a variação de preços verificada du-
rante o período transcorrido desde a vigência da refe-
rida Lei do Simples, ou, se for o caso, do diploma legal
que a houver alterado.

Art. 4º Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder
Executivo estimará o montante da renúncia de receita
decorrente do disposto nos arts. 2º e 3º e o incluirá no
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição Federal, considerando-o na estimativa
de receita da lei orçamentária relativa ao exercício fi-
nanceiro em que ocorrer a revisão.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Parágrafo único. A revisão de que trata esta Lei
Complementar produzirá efeitos a partir do primeiro
dia do exercício financeiro imediatamente posterior
àquele em que for implementado o disposto no art. 4º.

Justificação

A Lei nº 9.317, de 5-12-96 – que instituiu o regi-
me tributário simplificado conhecido por Simples –,
em seu art. 2º, incisos I e II, considera microempresa
a pessoa jurídica que auferir, no ano-calendário ante-
rior, receita bruta anual de até R$120.000,00; e em-
presa de pequeno porte, aquela cuja receita for supe-
rior a R$120.000,00 e inferior a R$1.200.000,00.

O valor devido pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte, inscritas nesse regime, é de-
terminado pela aplicação, sobre a receita bruta men-
sal auferida, de percentuais variáveis de 3% a 8,6%,
constantes do art. 5º da referida lei, para as empresas
em geral. No caso de pessoa jurídica contribuinte do
IPI, esses percentuais serão acrescidos de meio pon-
to percentual, consoante previsto no § 2º desse art.
5º. E, recentemente, passou a haver acréscimo de
cinqüenta por cento nesses percentuais, no caso de
estabelecimentos de ensino fundamental, centros de
formação de condutores de veículos automotores ter-
restres de passageiros e de carga, agências lotéricas,
agências terceirizadas de correios e pessoas jurídi-
cas que aufiram receita bruta decorrente da presta-
ção de serviços igual ou superior a trinta por cento da
receita bruta total, consoante estabelecido pela Lei nº
10.034, de 24-10-00, alterada pela Lei nº 10.684, de
30-5-03.

Atualmente, cerca de dois milhões de pequenas
e microempresas usufruem do tratamento tributário
do Simples, diferenciado, simplificado e favorecido,
consoante previsto nos arts. 146, III, d, 170, IX, e 179
da Constituição.

Não obstante os nobres objetivos de tão impor-
tante diploma legal, o Simples está a exigir aperfeiço-
amentos, sobretudo para suprir lacuna quanto à ne-
cessidade de revisão dos valores monetários envolvi-
dos.

Até o final do exercício financeiro de 1998, o li-
mite máximo exigido de empresa optante pelo Sim-
ples era de R$720.000,00 de receita bruta auferida no
ano anterior. Por força do art. 3º da Lei nº 9.732, de
11-12-98, esse limite anual foi fixado em
R$1.200.000,00 – com correção de 66,67%. Desde
então não houve mudança nesses valores.
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Portanto, o Simples jamais teve suas faixas de
enquadramento corrigidas durante os seus mais de
sete anos de vigência – a não ser a aludida amplitude
aumentada a partir de janeiro de 1999 –, o que faz
com que a tributação dessas empresas aumente de
forma direta, ano após ano, devido ao crescimento
nominal da receita bruta, pois os insumos e produtos
comercializados são alvo de constante ajuste de pre-
ços.

Dessa forma, as primeiras faixas, por exemplo,
sempre se mantiveram em R$60.000,00, R$90.000,00 e
R$120.000,00 (art. 5º, I, a, b e c). Aliás, as faixas até
R$720.000,00 (art. 5º, II, e) – que concentram mais de
noventa por cento dessas empresas – jamais foram atu-
alizadas. As empresas vêm aumentando sua receita bru-
ta (sem necessariamente aumentar as margens de lucro,
muito pelo contrário) e tendo sua tributação aumentada.
Nunca houve a correção nominal das faixas por qualquer
índice, mas apenas a ampliação da base de adesão,
conquista relativa, pois a grande e esmagadora maioria
das empresas optantes estão nas faixas de até
R$360.000,00 (art. 5º, II, b)

Não obstante, desde a promulgação da Lei nº
9.317/96, os principais índices econômicos variaram
da seguinte forma:

Conclui-se, então, à evidência, que, ano após
ano, as faixas de enquadramento das empresas ins-
critas no Simples sofreram defasagem de, no mínimo,
64%, o que propiciou a exclusão de várias optantes
do Sistema, ante o aumento nominal da receita bruta.
Dessa forma, inúmeras empresas migraram de faixa
e recolhem mais tributos, sem necessariamente te-
rem condições econômicas, nem justificativa plausí-
vel para tal.

Mascara-se aí real aumento de carga tributária,
que faz com que o Simples perca paulatinamente

seus atrativos, incentivando a criação de subterfúgios
para a não mudança de faixa ou para a não exclusão
do sistema. Além de implicar forte incentivo à informa-
lidade, que ora abriga em torno de doze milhões de
pequenos negócios.

Como a Lei do Simples não dispõe acerca da
correção de seus valores monetários (índice, periodici-
dade etc.), afigura-se como o mais recomendável para
tal o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice
de atualização monetária adotado pelo § 3º do art. 2º
da Lei nº 9.841, de 5-10-99 (Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte) para atualizar os va-
lores de enquadramento nela constantes.

Daí, a presente proposição legislativa, que de-
termina a revisão anual, pelo Poder Executivo, com
base na variação acumulada do IGP-DI, de todos os
valores monetários estabelecidos na Lei do Simples,
a saber:

a) art. 2º, incisos I e II, este com a redação dada
pelo art. 3º da Lei nº 9.732, de 1998;

b) art. 4º, § 4º, incluído pelo art. 3º da Lei nº
9.732, de 1998;

c) art. 5º, inciso I, alíneas a a e, bem como f a i,
estas incluídas pelo art. 3º da Lei nº 9.732, de 1998; e
§ 7º, incluído também pelo art. 3º da referida lei;

d) art. 9º, incisos I e II, ambos com a redação
dada pelo art. 14 da Medida Provisória nº 2.189-49,
de 23-8-01; e § 1º, com a redação dada pelo art. 6º da
Lei nº 9.779, de 19-1-99; e

e) art. 13º, inciso II, alínea b.
Ademais, a proposição ajusta-se às exigências

da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevendo a ado-
ção de medidas tendentes a obviar a renúncia tributá-
ria (art. 4º e parágrafo único do art. 5º do projeto).

Por outro lado, opta-se pela apresentação de
projeto de lei complementar, porquanto a Lei nº
9.317, de 1996, cuja alteração se propõe, terá sido re-
cepcionada com esse status pela Emenda Constituci-
onal nº 42, de 19-12-03, que acrescentou ao art. 146
da Constituição novas disposições (alínea d do inciso
III e parágrafo único) referentes a normas gerais em
matéria de legislação tributária sobre definição de tra-
tamento diferenciado e favorecido para as microem-
presas e empresas de pequeno porte, como é o caso.

Esperamos dos ilustres Pares a aprovação e, se
possível, o aprimoramento do presente projeto de lei
complementar.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Ma-
guito Vilela.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre o regime tributário
das Microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integra-
do de Pagamento de Impostos e Contri-
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples e
dá outras providências.

O Presidente da República,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Microempresa e da Empresa

de Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei, consi-
dera-se:

I – microempresa, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou in-
ferior a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais);

II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi-
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru-
ta superior a R$120.000,QO (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$720.000,OO (setecentos e vinte
mil reais).

§ 1º No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I e
II serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsi-
deradas as frações de meses.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, consi-
dera-se receita bruta o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.
....................................................................................

SEÇÃO II
Do Recolhimento e dos Percentuais

Art. 5º O valor devido mensalmente pela micro-
empresa e empresa de pequeno porte, inscritas no
Simples, será determinado mediante a aplicação, so-
bre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes
percentuais:

I – para a microempresa, em relação à receita
bruta acumulada dentro do ano-calendário:

a) até R$60.000,OO (sessenta mil reais): 3%
(três por cento);

b) de R$60.000,01(sessenta mil reais e um cen-
tavo) a 90.000,01(noventa mil reais): 4% (quatro por
cento);

c) de R$90.000,01 (noventa mil reais e um cen-
tavo) a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais): 5%
(cinco por cento);

II – para a empresa de pequeno porte, em rela-
ção à receita bruta acumulada dentro do ano-calen-
dário:

a) até R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil re-
ais): 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos por cento);

b) de R$240.000,01 (duzentos e quarenta mil
reais e um centavo) a R$360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos
por cento);

c) de R$360.000,01 (trezentos e sessenta mil
reais e um centavo) a R$480.000,00 (quatrocentos e
oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros e dois décimos
por cento);

d) de R$480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil
reais e um centavo) a R$600.000,00 (seiscentos mil
reais): 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento);

e) de R$600.000,01 (seiscentos mil reais e um
centavo) a R$720.000,0O (setecentos e vinte mil rea-
is): 7% (sete por cento).

§ 1º O percentual a ser aplicado em cada mês,
na forma deste artigo, será o correspondente à recei-
ta bruta acumulada até o próprio mês.

§ 2º No caso de pessoa jurídica contribuinte do
IPI, os percentuais referidos neste artigo serão acres-
cidos de 0,5 (meio) ponto percentual.

§ 3º Caso a Unidade Federada em que esteja
estabelecida a microempresa ou a empresa de pe-
queno porte tenha celebrado convênio com a União,
nos termos do art. 4º, os percentuais referidos neste
artigo serão acrescidos, a título de pagamento do
ICMS, observado o disposto no respectivo convênio:

I – em relação a microempresa contribuinte exclu-
sivamente do ICMS: de até 1 (um) ponto percentual;

II – em relação a microempresa contribuinte do
ICMS e do 155: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

III – em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (dois
e meio) pontos percentuais;

IV – em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte do ICMS e do ISS: de até 2 (dois) pontos
percentuais.
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§ 4º Caso o município em que esteja estabeleci-
da a microempresa ou a empresa de pequeno porte
tenha celebrado convênio com a União, nos termos
do art. 4º, os percentuais referidos neste artigo serão
acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado
o disposto no respectivo convênio:

I – em relação a microempresa contribuinte ex-
clusivamente do ISS: de até 1 (um) ponto percentual;

II – em relação a microempresa contribuinte do
ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

III – em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e
meio) pontos percentuais;

IV – em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte do ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) pon-
to percentual.

§ 5º A inscrição no Simples veda, para a micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, a utilização
ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se
aplica relativamente ao ICMS, caso a Unidade Fede-
rada em que esteja localizada a microempresa ou a
empresa de pequeno porte não tenha aderido ao
Simples, nos termos do art. 4º.

....................................................................................

CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção

Art. 9º Não poderá optar pelo Simples, a pessoa
jurídica:

I – na condição de microempresa, que tenha au-
ferido, no ano-calendário imediatamente anterior, re-
ceita bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil
reais);

II – na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$720.000,00 (sete-
centos e vinte mil reais);

III – constituída sob a forma de sociedade por
ações;

IV – cuja atividade seja banco comercial, banco
de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa
econômica, sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento, sociedade de crédito imobiliário, socieda-
de corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização e
entidade de previdência privada aberta;

V – que se dedique à compra e à venda, ao lote-
amento, à incorporação ou à construção de imóveis;

VI – que tenha sócio estrangeiro, residente no
exterior;

VII – constituída sob qualquer forma, de cujo ca-
pital participe entidade da administração pública, dire-
ta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

VIII – que seja filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no país, de pessoa jurídica com sede no
exterior;

IX – cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do art. 2º;

X – de cujo capital participe, como sócio, outra
pessoa jurídica;

XI – cuja receita decorrente da venda de bens
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento)
de sua receita bruta total;

XII – que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de

terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veí-

culos de comunicação;
e) factoring;
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, con-

servação e locação de mão-de-obra;
XIII – que preste serviços profissionais de corre-

tor, representante comercial, despachante, ator, em-
presário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, ve-
terinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, eco-
nomista, contador, auditor, consultor, estatístico, ad-
ministrador, programador, analista de sistema, advo-
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisi-
cultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profis-
são cujo exercício dependa de habilitação profissio-
nal legalmente exigida;

XIV – que participe do capital de outra pessoa
jurídica, ressalvados os investimentos provenientes
de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
Lei nº 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;

XV – que tenha débito inscrito em Dívida Ativa
da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

XVI – cujo titular, ou sócio que participe de seu
capital com mais de 10% (dez por cento), esteja ins-
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crito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

XVII – que seja resultante de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento da pessoa jurídica,
salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vi-
gência desta lei;

XVIII – cujo titular, ou sócio com participação em
seu capital superior a 10% (dez por cento), adquira
bens ou realize gastos em valor incompatível com os
rendimentos por ele declarados.

1º Na hipótese de início de atividade no ano-ca-
lendário imediatamente anterior ao da opção, os valo-
res a que se referem os incisos I e II serão, respecti-
vamente, de R$10.000,00 (dez mil reais) e
R$60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo
número de meses de funcionamento naquele perío-
do, desconsideradas as frações de meses.

2º O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica
à participação em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, consórcio de exportação e associa-
ções assemelhadas, sociedades de interesse econô-
mico, sociedades de garantia solidária e outros tipos
de sociedades, que tenham como objetivo social a
defesa exclusiva dos interesses econômicos das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, desde
que estas não exerçam as atividades referidas no in-
ciso XII.

3º O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso
XII não se aplica à pessoa jurídica situada exclusiva-
mente em área da Zona Franca de Manaus e da Ama-
zônia Ocidental, a que se referem os Decretos-leis nºs

288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
agosto de 1968.

....................................................................................

CAPÍTULO VI
Da Exclusão do Simples

Art. 12. A exclusão do Simples será feita medi-
ante comunicação pela pessoa jurídica ou de ofício.

Art. 13. A exclusão mediante comunicação da
pessoa jurídica dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excluden-

tes constantes do art. 9º;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de

atividades, o limite de receita bruta correspondente a
R$60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo
número de meses de funcionamento nesse período.

§ 1º A exclusão na forma deste artigo será for-
malizada mediante alteração cadastral.

§ 2º A microempresa que ultrapassar, no
ano-calendário imediatamente anterior, o limite de re-
ceita bruta correspondente a R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais), estará excluída do Simples nessa
condição, podendo mediante alteração cadastral, ins-
crever-se na condição de empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso do inciso II e do parágrafo anterior,
a comunicação deverá ser efetuada:

a) até o último dia útil do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente àquele em que se deu o
excesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos I
e II do art. 92;

b) até o último dia útil do mês subseqüente
àquele em que houver ocorrido o fato que deu ensejo
à exclusão, nas hipóteses dos demais incisos do art.
92 e da alínea b do inciso II deste artigo.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e clã outras providências.

....................................................................................

Seção II
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois se-
guintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orça-
mentárias e a pelo menos uma das seguintes condi-
ções:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta-
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1ª A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi-

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08323

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL268     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL268     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



cação de base de cálculo que implique redução discri-
minada de tributos ou contribuições, e outros benefí-
cios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso lI, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Consti-
tuição, na forma do seu § 12;

II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de nature-
za financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

LEI Nº 10.034, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, que institui o Sistema Inte-
grado de Imposto e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte – Simples.

....................................................................................

LEI Nº 10.684, DE 30 DE MAIO DE 2003

Altera a legislação tributaria, dispõe
sobre parcelamento de débitos junto à
Secretaria da Receita Federal, à Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional e ao
Instituto Nacional do Seguro Social e dá
outras providências.

....................................................................................

LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

Altera dispositivos das Leis nºs

8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Art 3º Os dispositivos a seguir indicados da Lei
nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ...................................................
II – empresa de pequeno porte, a pes-

soa jurídica que tenha auferido, no ano-ca-
lendário, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um mi-
lhão e duzentos mil reais).

....................................................”(NR)

“Art. 4º ..................................................
§ 4º Para fins do disposto neste artigo,

os convênios de adesão ao Simples pode-
rão considerar como empresas de pequeno
porte tão-somente aquelas cuja receita bru-
ta, no ano-calendário, seja superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$720.000,00 (setecentos
e vinte mil reais).” (NR)

“Art. 5º ..................................................
………………….....................................
II – .........................................................
f) de R$720.000,01 (setecentos e vinte

mil reais e um centavo) a R$840.000,00 (oi-
tocentos e quarenta mil reais): sete inteiros
e quatro décimos por cento;

g) de R$840.000,01 (oitocentos e qua-
renta mil reais e um centavo) a
R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil
reais): sete inteiros e oito décimos por cen-
to;

h)de R$960.000,01 (novecentos e ses-
senta mil reais e um centavo) a
R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil re-
ais): oito inteiros e dois décimos por cento;

i) de R$1.080.000,01 (um milhão, oi-
tenta mil reais e um centavo) a
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais): oito inteiros e seis décimos por cento;
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§ 7º No caso de convênio com Unida-
de Federada ou município, em que seja
considerada como empresa de pequeno
porte pessoa jurídica com receita bruta su-
perior a R$720.000,00 (setecentos e vinte
mil reais), os percentuais a que se referem:

I – o inciso III dos §§ 3º e 4º fica acres-
cido de um ponto percentual;

II – o inciso IV dos §§ 3º e 4º fica
acrescido de meio ponto percentuaL.” (NR)

“Art.15. .................................................
II – a partir do mês subseqüente àque-

le em que se proceder à exclusão, ainda
que de ofício, em virtude de constatação de
situação excludente prevista nos incisos III a
XVIII do art. 9º;

§ 3º A exclusão de ofício dar-se-á me-
diante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que juris-
dicione o contribuinte, assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa, observada a legis-
lação relativa ao processo tributário admi-
nistrativo.

§ 4º Os órgãos de fiscalização do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social ou de qual-
quer entidade convenente deverão repre-
sentar à Secretaria da Receita Federal se,
no exercício de suas atividades fiscalizado-
ras, constatarem hipótese de exclusão obri-
gatória do Simples, em conformidade com o
disposto no inciso II do art. 13.”(NR)

“Art. 23. ................................................
II – .........................................................
f) em relação à faixa de receita bruta

de que trata a alínea f do inciso II do art. 5º:
1 – sessenta e cinco centésimos por

cento, relativos ao IRPJ;
2 – sessenta e cinco centésimos por

cento, relativos ao PIS/Pasep;
3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Confins;
5 – três inteiros e um décimo por cen-

to, relativos às contribuições de que trata a
alínea f do § 1º do art. 3º;

g) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea g do inciso II do art. 5º:

1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;

2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;

3 – um por cento, relativo à CSLL;

4 – dois por cento, relativos à Confins;
5 – três inteiros e cinco décimos por

cento, relativos às contribuições de que tra-
ta a alínea f do § 1º do art. 3º;

h) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea h do inciso II do art.5º:

1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;

2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;

3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Confins;
5 – três inteiros e nove décimos por

cento, relativos às contribuições de que tra-
ta a alínea f do § 1º do art. 3º;

i) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea i do inciso II do art. 5º;

1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;

2 – sessenta por centésimos por cen-
to, relativos ao PIS/Pasep;

3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Cofins;
5 – três inteiros e um décimo por cen-

to, relativos às contribuições de que trata a
alínea f do § 1º do art. 3º;

....................................................” (NR)
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Institui o Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, dispondo
sobre o tratamento jurídico diferenciado,
simplificado e favorecido previsto nos
arts. 170 e 179 da Constituição Federal.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Definição de Microempresa

e de Empresa de Pequeno Porte

Art. 2º Para os efeitos desta lei, ressalvado o
disposto no art. 3º, considera-se:

I – microempresa, a pessoa jurídica e a firma
mercantil individual que tiver receita bruta anual igual
ou inferior a R$244.000,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil reais);
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II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi-
ca e a firma mercantil individual que, não enquadrada
como microempresa, tiver receita bruta anual superi-
or a R$244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil
reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais).

§ 1º No primeiro ano de atividade, os limites da
receita bruta de que tratam os incisos I e II serão pro-
porcionais ao número de meses em que a pessoa ju-
rídica ou firma mercantil individual tiver exercido ativi-
dade, desconsideradas as frações de mês.

§ 2º O enquadramento de firma mercantil indivi-
dual ou de pessoa jurídica em microempresa ou em-
presa de pequeno porte, bem como o seu desenqua-
dramento, não implicarão alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos por elas an-
teriormente firmados.

§ 3º O Poder Executivo atualizará os valores
constantes dos incisos I e II com base na variação
acumulada pelo IGP-DI, ou por índice oficial que ve-
nha a substituí-lo.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.189-49
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a legislação do imposto de
renda relativamente à incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicações finan-
ceiras, inclusive de beneficiários residen-
tes ou domiciliados no exterior, à conver-
são, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domicilia-
das no País, amplia as hipóteses de op-
ção, pelas pessoas físicas, pelo descon-
to simplificado, regula a informação, na
declaração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................

Art. 14. O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, alterado pelo art. 6º da Lei nº 9.779, de
19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 9º ..................................................
I – na condição de microempresa, que

tenha auferido, no ano-calendário imediata-

mente anterior, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);

II – na condição de empresa de peque-
no porte, que tenha auferido, no ano-calen-
dário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil reais);

..............................................................
XIX – que exerça a atividade de indus-

trialização, por conta própria ou por enco-
menda, dos produtos classificados nos Ca-
pítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do
IPI – TIPI, sujeitos ao regime de tributação
de que trata a Lei nº 7.798, de 10 de julho
de 1989, mantidas, até 31 de dezembro de
2000, as opções já exercidas.” (NR)

....................................................................................

....................................................................................

LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999

Altera a legislação do Imposto so-
bre a Renda, relativamente à tributação
dos Fundos de Investimento Imobiliário e
dos rendimentos auferidos em aplicação
ou operação financeira de renda fixa ou
variável, ao Sistema Integrado de Paga-
mento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte – Simples, à incidência so-
bre rendimentos de beneficiários no ex-
terior, bem assim a legislação do Impos-
to sobre Produtos Industrializados – IPI,
relativamente ao aproveitamento de cré-
ditos e à equiparação de atacadista a es-
tabelecimento industrial, do Imposto so-
bre Operações de Crédito, Câmbio e Se-
guros ou Relativas a Títulos e Valores
Mobiliários – IOF, relativamente às opera-
ções de mútuo, e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, relativamente às
despesas financeiras, e dá outras provi-
dências.

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória nº 1.788, de 1998, que o Con-
gresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente, para os efeitos do disposto no pa-
rágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, pro-
mulgo a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 6º O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.9º ...................................................
“I – na condição de empresa de pe-

queno porte, que tenha auferido, no ano-ca-
lendário imediatamente anterior, receita bru-
ta superior a R$1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais);” (NR)

“............................................................”
“§ 1º Na hipótese de início de atividade

no ano-calendário imediatamente anterior
ao da opção, os valores a que se referem os
incisos e I e II serão, respectivamente, de
R$10.000,00 (dez mil reais) e R$100.000,00
(cem mil reais) multiplicados pelo número
de meses de funcionamento naquele perío-
do, desconsideradas as frações de meses.”
(NR)

“............................................................”
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera o Sistema Tributário Nacional
e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
....................................................................................

“Art. 146. ..............................................
III – ........................................................
d) definição de tratamento diferenciado

e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive re-
gimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribu-
ições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar
de que trata o inciso III, d, também poderá
instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi-
os, observado que:

I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condi-

ções de enquadramento diferenciadas por
Estado;

III – o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en-

tes federados será imediata, vedada qual-
quer retenção ou condicionamento;

IV – a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes.” (NR)

“Art. 146-A. Lei complementar poderá
estabelecer critérios especiais de tributação,
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo.”

....................................................................................

....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos
às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 352, DE 2004

Requeiro nos termos regimentais a retirada do
Requerimento nº 339, de 2004 de minha autoria.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. –
Teotonio Vilela Filho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com base no art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-
mento Interno, defiro a retirada do presente requeri-
mento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 353, DE 2004

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro prorrogação da minha licença
para tratar de interesses particulares pelo prazo de
30 dias.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Teo-
tonio Vilela Filho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 354, DE 2004

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no art. 258, do Regi-
mento interno do Senado, requeiro tramitação em
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 11, de 2004,
que altera o artigo 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984, para prever a interceptação de correspon-
dência de presos condenados ou provisórios para fins
de investigação criminal ou de instrução processual
penal, com o Projeto de Lei do Senado nº 19, de
2004, que altera o artigo 233 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
para permitir a interceptação de correspondência de
presos condenados ou provisórios para fins de inves-
tigação criminal ou de instrução processual penal, por
versarem sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Ro-
dolpho Tourinho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será incluído em Ordem
do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO GLC Nº 23/04

Brasília, 22 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,

Nos termos do § 2º do art. 4º do Regimento Co-
mum alternado pela Resolução nº 01 de 1995 – CN
indico o senhor Senador Romero Jucá, PMDB/PR
para o cargo de vice-líder do Governo no Congresso
Nacional em substituição ao Deputado Osmar Serra-
glio PMDB/PR

Na oportunidade manifesto a Vossa Excelência
nossas homenagens de estima e consideração.

Atenciosamente, – Fernando Bezerra, Líder do
Governo no Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O expediente lido vai à publicação e será fei-
ta comunicação à Câmara dos Deputados.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 116/04 – GLDBAG

Brasília, 24 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providenciar minha

inclusão como membro suplente da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento
nº 5 de 2003-CN “com a finalidade de apurar as res-
ponsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil
especificamente para os chamados paraísos fiscais,
em razão de denuncias veiculadas pela imprensa re-
veladas pela Operação Macuco, realizada pela Poli-
cia Federal a qual apurou a evasão de US$30 bilhões
efetuada entre 1996 e 2002 por meio das chamadas
contas CC5” em vaga pertencente ao Bloco e a desig-
nação como membro titular da mesma Comissão do
Senador Sibá Machado.

Aproveito oportunidade para apresentar-lhe mi-
nhas cordiais saudações.

Atenciosamente, Ideli Salvatti, Líder do PT, Lí-
der do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência designa a Senadora Ideli Sal-
vatti, como suplente, e o Senador Sibá Machado,
como titular, para integrarem a referida Comissão,
nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 117/04 – GLDBAG

Brasília, 23 de ,março de 2004

Excelentíssimo Senhor
senador josé sarney
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico o Senador Aelton Freitas como membro ti-
tular da Comissão Mista Constituída para apreciar a
Medida Provisória nº 175, de 2003, em substituição a
Senadora Ideli Salvatti, que passará a ser membro su-
plente na vaga deixada pelo Senador Aelton Freitas.
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Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
minhas cordiais saudações.

Atenciosamente, – Ideli Salvatti, Líder do PT,
Líder do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, projeto de lei recebido da Câma-
ra dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 10, DE 2004

(Nº 2.546/2003, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Institui normas gerais para licitação
e contratação de parceria público-priva-
da no âmbito da administração pública.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Do Âmbito de Aplicação dos Contratos

de Parceria Público-Privada

Art. 1º Esta lei institui normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada, no âm-
bito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Esta lei se aplica aos órgãos
da administração direta, aos fundos especiais, às au-
tarquias, às fundações públicas, às empresas públi-
cas, às sociedades de economia mista e às demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

CAPÍTULO II
Do Contrato de Parceria Público-Privada

Seção I
Conceito e Princípios

Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se con-
trato de parceria público-privada o ajuste celebrado
entre a administração pública e entidades privadas,
que estabeleça vinculo jurídico para implantação ou
gestão, no todo ou em parte, de serviços, empreendi-
mentos e atividades de interesse público, em que
haja aporte de recursos pelo parceiro privado, que
responderá pelo respectivo financiamento e pela exe-
cução do objeto, observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de
Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – indelegabilidade das funções de regulação,
jurisdicional e do exercício de poder de polícia;

III – responsabilidade fiscal na celebração e
execução das parcerias;

IV – transparência dos procedimentos e das de-
cisões;

V – repartição dos riscos de acordo com a capa-
cidade dos parceiros em gerenciá-los;

VI – sustentabilidade financeira e vantagens so-
cioeconômicas do projeto de parceria.

§ 1º É assegurada a qualquer interessado a
apresentação à administração pública de proposta de
contrato de parceria público-privada nos termos da le-
gislação vigente, sem prejuízo da sua participação no
respectivo processo licitatório.

§ 2º Os estudos, as investigações, os levanta-
mentos, os projetos, as obras, as despesas e os in-
vestimentos realizados pela administração pública ou
por ela autorizados, por força da aprovação de pro-
posta encaminhada nos termos do § 1º deste artigo,
serão colocados à disposição dos licitantes que dis-
putarem a celebração do respectivo contrato de par-
ceria público-privada, cumprindo ao beneficiário da
adjudicação do objeto ressarcir os dispêndios corres-
pondentes em valor a ser fixado no edital.

§ 3º A proposta prevista no § 1º deste artigo será
publicada no veículo a que se refere o inciso XIII do
art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deven-
do a autorização mencionada no § 2º deste artigo ser
precedida de procedimento licitatório específico
quando surgir, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da publicação, manifestação de interesse por parte
de pessoa física ou jurídica distinta do destinatário do
ressarcimento previsto no § 2º deste artigo.

Seção II
Do Objeto

Art. 3º Pode ser objeto de parceria público-pri-
vada:

I – a delegação, total ou parcial, da prestação ou
exploração de serviço público, precedida ou não da
execução de obra pública;

II – o desempenho de atividade de competência
da administração pública, precedido ou não da exe-
cução de obra pública;

III – a execução de obra para a administração
pública;

IV – a execução de obra para sua alienação, lo-
cação ou arrendamento à administração pública.

Parágrafo único. As modalidades contratuais
previstas nesta lei, bem como as demais modalida-
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des de contratos previstas na legislação em vigor, po-
derão ser utilizadas individual, conjunta ou concomi-
tantemente em uni mesmo projeto de parceria públi-
co-privada, podendo submeter-se a um ou mais pro-
cessos de licitação.

Seção III
Das Regras Específicas

Art. 4º São cláusulas necessárias dos contratos
de parceria público-privada:

I – prazo de vigência compatível com a amorti-
zação dos investimentos realizados, limitado a 35
(trinta e cinco) anos;

II – as penalidades aplicáveis à administração
pública e ao parceiro privado para a hipótese de ina-
dimplemento das obrigações contratuais, que deve-
rão, quando se revestirem de caráter financeiro, ser fi-
xadas eqüitativamente;

III – as hipóteses de extinção antes do advento
do prazo contratual e os critérios para o cálculo, prazo
e demais condições de pagamento das indenizações
devidas;

IV – o compartilhamento com a administração
pública, nos termos previstos no contrato, dos ganhos
econômicos decorrentes da alteração das condições
de financiamento;

V – a identificação dos gestores responsáveis
pela execução do contrato, no que tange ao parceiro
privado, e pela fiscalização da conformidade com os
termos do ajuste, relativamente ao ente público sig-
natário do contrato;

VI – a forma e a periodicidade de atualização
dos valores envolvidos no contrato.

§ 1º As indenizações de que trata o inciso III do
caput deste artigo poderão ser pagas à entidade fi-
nanciadora do projeto de parceria.

§ 2º Nas hipóteses de execução de obra, ao tér-
mino do contrato de parceria público-privada, a pro-
priedade do bem móvel ou imóvel, salvo disposição
contratual em contrário, caberá à administração públi-
ca, independentemente de indenização.

Seção IV
Da Remuneração

Art. 5º A contraprestação da administração pú-
blica nos contratos de parceria público-privada pode-
rá ser feita por:

I – ordem bancária;
II – cessão de créditos não-tributários;
III – outorga de direitos em face da administra-

ção pública;

IV – outorga de direitos sobre bens públicos;
V – outros meios admitidos em lei.
§ 1º Os contratos previstos nesta lei poderão

prever o pagamento ao parceiro privado de remune-
ração variável vinculada ao seu desempenho na exe-
cução do contrato, conforme metas e padrões de
qualidade e disponibilidade previamente definidos.

§ 2º Nas concessões e permissões de serviço
público, a administração pública poderá oferecer ao
parceiro privado contraprestação adicional à tarifa co-
brada do usuário, ou, em casos justificados, arcar in-
tegralmente com sua remuneração.

§ 3º A contraprestação da administração pública
será obrigatoriamente precedida da disponibilidade
ou do recebimento do objeto do contrato de parceria
público – privada.

§ 4º A contraprestação de que trata o § 3º deste
artigo poderá ser vinculada à disponibilização ou ao
recebimento parcial do objeto do contrato de parceria
público-privada nos casos em que a parcela a que se
refira puder ser usufruída isoladamente pelo usuário
do serviço público ou pela administração contratante.

Seção V
Das Garantias

Art. 6º As obrigações contraídas pela adminis-
tração pública com o parceiro privado relativas ao ob-
jeto do contrato de parceria público-privada serão ga-
rantidas na forma desta seção, sem prejuízo de ou-
tros mecanismos admitidos pela legislação.

Art. 7º Para o cumprimento das obrigações menci-
onadas no art. 6º desta lei, será admitida a vinculação
de receitas e a instituição ou utilização de fundos espe-
ciais, desde que previstos em lei específica.

Art. 8º Para concessão de garantia ao cumpri-
mento das obrigações a que se refere o art. 6º desta
lei, fica a União autorizada a integralizar recursos, nos
termos da legislação pertinente e na forma que dispu-
ser ato Ato Poder Executivo, em fundos fiduciários de
incentivo às parcerias público-privadas criados por
instituições financeiras públicas.

§ 1º A integralização a que se refere o caput
deste artigo poderá ser realizada com os seguintes
recursos públicos:

I – dotações consignadas no orçamento e crédi-
tos adicionais;

II – transferência de ativos não-financeiros;
III – transferência de bens móveis e imóveis,

que poderão ser alienados na forma da legislação
pertinente;

IV – recursos provenientes de outras fontes.
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§ 2º A integralização de recurso em fundo fidu-
ciário mediante a transferência de ações de compa-
nhias estatais ou controladas pela administração pú-
blica, nos termos do inciso II do § 1º deste artigo, não
poderá acarretar a perda do controle acionário pela
União.

§ 3º Os saldos remanescentes dos fundos fidu-
ciários, ao término dos contratos de parceria públi-
co-privada, serão reutilizados em outros projetos, na
forma deste artigo, ou, sucessivamente, revertidos ao
patrimônio do ente que integralizou os respectivos re-
cursos.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios poderão, mediante lei específica, autorizar a in-
tegralização de fundos fiduciários com as característi-
cas referidas neste artigo.

Art. 9º O contrato de parceria público-privada
poderá admitir, em favor da entidade financiadora do
projeto de parceria:

I – emissão dos empenhos relativos às obriga-
ções de que trata o art. 6º desta lei diretamente em
seu nome;

II – legitimidade para receber pagamentos efe-
tuados por intermédio dos fundos previstos no art. 8º
desta lei.

CAPÍTULO III
Da Licitação

Art. 10. A contratação de parceria público-priva-
da deve ser precedida de licitação na modalidade de
concorrência, observado o seguinte:

I – o edital indicará expressamente a submissão
da licitação e do contrato às normas desta lei;

II – a concorrência será promovida com a exi-
gência de pré-qualificação;

III – o edital de licitação poderá exigir:
a) garantias de proposta e de execução do con-

trato, suficientes e compatíveis com os ônus e os ris-
cos decorrentes da hipótese de não ser mantida a
proposta ou de não serem cumpridas as obrigações
contratuais, não se aplicando as limitações previstas
na legislação em vigor;

b) como condição para celebração do contrato,
que o licitante vencedor adote contabilidade e de-
monstração financeira padronizadas;

c) a adoção da arbitragem, em relação a aspec-
tos previamente delimitados, para solução dos confli-
tos decorrentes da execução do contrato.

§ 1º As propostas incluirão a taxa percentual pro-
jetada de retorno financeiro sobre o capital investido.

§ 2º O edital estabelecerá, como condição para
celebração do contrato, que o licitante vencedor
constitua sociedade de propósito específico para im-
plantar ou gerir o respectivo objeto, sendo que os
bens resultantes do investimento ficarão como propri-
edade da sociedade.

§ 3º o projeto de parceria público-privada será
objeto de audiência pública, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias da publicação do edital da res-
pectiva licitação, mediante a publicação de aviso na
imprensa oficial, em jornais de grande circulação e
por meio eletrônico, na qual serão informadas a justifi-
cativa para a contratação, a identificação do objeto, o
prazo de duração do contrato e seu valor estimado, fi-
xando-se prazo para oferecimento de sugestões, cujo
termo dar-se-á pelo menos com 7 (sete) dias de ante-
cedência da data prevista para a publicação do edital.

Art. 11. A abertura de processo licitatório para
contratar parceria público-privada está condicionada
a despacho fundamentado da autoridade competen-
te, a partir de estudo técnico que demonstre sua con-
veniência e oportunidade, e ao cumprimento das se-
guintes regras:

I – elaboração de estimativa do impacto orça-
mentário-financeiro nos exercícios em que deva vigo-
rar o contrato de parceria público-privada;

II – previsão de fluxo de recursos públicos sufici-
ente para o cumprimento, a cada exercício, das obri-
gações contraidas pela administração pública no de-
correr do contrato;

III – declaração do ordenador da despesa de
que as obrigações contraídas pela administração pú-
blica no decorrer do contrato são compatíveis com a
lei de diretrizes orçamentárias, e estão previstas na
lei orçamentária anual;

IV – inclusão de seu objeto no plano plurianual
em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

V – sempre que o objeto do contrato da parceria
público-privada – PPP exigir licença ambiental prévia
ou autorização equivalente na forma de regulamento.

§ 1º Para efeito do atendimento do que prevê o
caput deste artigo, o ato será acompanhado de com-
provação de que as despesas criadas ou aumenta-
das não afetarão as metas de resultados fiscais pre-
vistas no anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa.

§ 2º A comprovação referida no § 1º deste artigo
conterá as premissas e metodologia de cálculo utili-
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zadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade
das despesas com as demais normas do plano pluria-
nual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º A assinatura do contrato de parceria públi-
co-privada fica condicionada à observância das medi-
das referidas no § 1º deste artigo.

Art. 12. A licitação, após a fase de pré-qualifica-
ção e desde que previsto no edital, observará os se-
guintes procedimentos:

I – a administração pública receberá propostas
técnicas dos licitantes e procederá à avaliação e clas-
sificação destas propostas de acordo com critérios
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos
no edital;

II – classificadas as propostas técnicas, a admi-
nistração pública poderá determinar adequações, li-
mitadas ao respectivo conteúdo, que reputar conveni-
ente para atendimento do interesse público, manten-
do-se as pontuações inicialmente atribuídas;

III – será fixado no edital prazo suficiente e ra-
zoável para atendimento das determinações da admi-
nistração;

IV – encerrada a fase de adequação das pro-
postas técnicas, a administração pública receberá as
propostas econômicas dos licitantes;

V – os licitantes poderão apresentar, em dia,
hora e local previamente definidos, em sessão públi-
ca, novas e sucessivas propostas econômicas até a
proclamação do vencedor, nas condições e prazos
previstos no edital;

VI – o edital poderá limitar o direito de apresen-
tação de novas e sucessivas propostas econômicas
aos licitantes que se situarem em intervalo definido no
edital a partir da proposta inicialmente classificada
em primeiro lugar;

VII – não existindo pelo menos 3 (três) propostas
econômicas situadas no intervalo previsto no edital, os
autores das 3 (três) melhores propostas poderão ofere-
cer novas e sucessivas propostas econômicas;

VIII – o oferecimento de novas propostas econô-
micas será efetuado na ordem inversa da classifica-
ção resultante da apresentação da primeira proposta
econômica.

Art. 13. A licitação será julgada de acordo com
um dos seguintes critérios, na forma definida pelo edi-
tal:

I – melhor proposta econômica;
II – melhor combinação entre a proposta técnica

e a econômica, observado o disposto no caput e no §
3º do art. 46 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Além de outros aspectos relacio-
nados à natureza do objeto do contrato de parceria pú-
blico-privada, a proposta econômica poderá abranger:

I – o valor das tarifas a serem cobradas dos
usuários após a execução da obra ou do serviço;

II – os pagamentos devidos pelo parceiro priva-
do em razão da concessão ou da permissão do servi-
ço abrangido pelo contrato;

III – a contraprestação da administração públi-
ca, a ser efetuada nos termos do art. 5º desta Lei;

IV – as melhorias ou benfeitorias a serem reali-
zadas no patrimônio público envolvido na execução
do objeto;

V – as utilidades e benefícios a serem assegura-
dos às populações alcançadas pelo contrato de par-
ceria público-privada.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais

Art. 14. Ato do Poder Executivo instituirá órgão
gestor colegiado com a finalidade de, no âmbito da
administração pública federal, fixar procedimentos
para contratação de parcerias público-privadas, defi-
nir as atividades, obras ou serviços considerados pri-
oritários para ser executados sob o regime de parce-
ria, bem como autorizar a abertura de processo licita-
tório para contratar parceria público-privada.

§ 1º O corpo permanente do órgão mencionado
no caput deste artigo será composto por indicação
nominal de um representante titular e respectivo su-
plente de cada um dos seguintes órgãos:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação
das respectivas atividades;

II – Ministério da Fazenda;
III – Casa Civil da Presidência da República. §

2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput
deste artigo para examinar projetos de parceria públi-
co-privada participará um representante do órgão da
administração direta cuja área de competência seja
pertinente ao objeto do contrato em análise.

§ 3º Para o desempenho de suas funções, o ór-
gão citado no caput deste artigo poderá criar estrutu-
ra de apoio técnico com a presença de representan-
tes de instituições públicas e privadas.

§ 4º Compete aos Ministérios e às agências re-
guladoras, nas suas respectivas áreas de competên-
cia, o acompanhamento e a fiscalização dos contra-
tos de parceria público-privada, bem como o exame
da conformidade do contrato e de sua execução com
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as normas que regem o setor a que pertença o res-
pectivo objeto.

§ 5º Os Ministérios encaminharão ao órgão a que
se refere o caput deste artigo, com periodicidade tri-
mestral, relatórios circunstanciados acerca da execu-
ção dos contratos de parceria público-privada, na forma
a ser regulamentada em ato do Poder Executivo.

§ 6º O órgão de que trata o caput deste artigo
remeterá ao Congresso Nacional, com periodicidade
semestral, relatórios de desempenho dos contratos
de parceria público-privada.

Art. 15. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá, na forma da legislação pertinente, as diretri-

zes para concessão de crédito para financiamento de
contratos de parcerias público-privadas.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Art. 16. Aplica-se às parcerias público-privadas
o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e,
no caso de concessões e permissões de serviços pú-
blicos, o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, e na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no
que não contrariar esta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08333

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.546, DE 2003

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL278     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL278     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



08334 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08335

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL280     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL280     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



08336 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08337

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL282     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL282     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



MENSAGEM Nº 623, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto

à elevada deliberação de Vossas Excelências, o texto
do projeto de lei que “Institui Normas Gerais para lici-
tação e contratação de Parceria Público-Privada, no
âmbito da Administração Pública”.

Brasília, 19 de novembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM Nº 355/2003/MP./MF

Brasília, 10 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vos-

sa Excelência proposta de Projeto de lei, em anexo,
que institui normas gerais para a licitação e contrata-
ção de Parceria Público-Privada, no âmbito da admi-
nistração pública da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

2. A presente proposta finaliza extenso trabalho
desenvolvido sob coordenação do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, com a participação
da Casa Civil, dos Ministérios da Fazenda, das Cida-
des e dos Transportes, da Secretaria Especial do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social –
SEDES, de diversos órgãos do governo e de entida-
des públicas e privadas.

3. A parceria público-privada constitui modalidade
de contratação em que os entes públicos e as organiza-
ções privadas, mediante o compartilhamento de riscos
e com financiamento obtido pelo setor privado, assu-
mem a realização de serviços ou empreendimentos pú-
blicos. Tal procedimento, em pouco tempo alcançou
grande sucesso em diversos países, como a Inglaterra,
Irlanda, Portugal, Espanha e África do Sul, como siste-
ma de contratação pelo Poder Público ante a falta de
disponibilidade de recursos financeiros e aproveitamen-
to da eficiência de gestão do setor privado.

4. No caso do Brasil, representa uma alternativa
indispensável para o crescimento econômico, em
face das enormes carências sociais e econômicas do
País, a serem supridas mediante a colaboração posi-
tiva do setor público e privado.

5. As Parcerias Público-Privadas permitem um
amplo leque de investimentos, suprindo demandas
desde as áreas de segurança pública, habitação, sa-
neamento básico até as de infraestrutura viária ou
elétrica. Veja-se que o Projeto de Plano Plurianual do
governo, encaminhado para vigorar no período de
2004 a 2007, estima a necessidade de investimentos

na ordem de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento)
do Produto Interno Bruto – PIB até 2007, como condi-
ção à retomada e sustentação do crescimento econô-
mico do País, o que torna indispensável a existência
de instrumentos de parcerias que possibilitem a sua
concretização.

6. A proposta de Projeto de Lei foi elaborada
com o objetivo de adaptar o atual marco legal de con-
tratação (Lei nº 8.666, de 1993) e de concessão de
serviços (Leis nº 8.987 e 9.074, ambas de 1995), per-
mitindo algumas alterações que potencializem o sis-
tema de parceria e o seu elemento de distinção: com-
partilhamento dos riscos e financiamento privado.

7. Assim, o projeto é divido em cinco capítulos,
fixando (I) o objeto e âmbito de aplicação da Lei, (II) o
contrato de parceria público-privada, (III) a licitação,
(IV) disposições gerais e (V) e disposições finais. Em
relação a cada um dos capítulos que compõem a pro-
posta, destaco o que segue.

8. No capítulo primeiro é fixada a abrangência
do Projeto de Lei, determinando que o mesmo seja o
marco legal geral para as parcerias público-privadas,
nos termos autorizados no art. 22, inciso XXVII, da
Constituição Federal. O parágrafo único do projeto,
por sua vez, estende sua aplicação às entidades da
administração indireta e àquelas controladas direta
ou indiretamente pelo Poder Público.

9. O capítulo segundo, por sua vez, estabelece
os princípios, o objeto, regras específicas, remunera-
ção e garantias dos contratos de parceria público-pri-
vada. Merece destaque, entre as normas contidas no
projeto, aquela que delimita o objeto da parceria, en-
tendida como acordo firmado entre a Administração
Pública e entes privados, que estabelece vínculo obri-
gacional para implantação ou gestão, no todo ou em
parte, de serviços, empreendimentos e atividades de
interesse público, em que o financiamento e a res-
ponsabilidade pelo investimento incumbem ao ente
privado. Indica o mesmo dispositivo a observância
dos princípios da eficiência, respeito aos destinatári-
os dos serviços e entes incumbidos de sua execução,
indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicio-
nal e de poder de polícia, responsabilidade fiscal,
transparência, repartição dos riscos adequada à ca-
pacidade gerencial das partes e sustentabilidade fi-
nanceira e vantagem socioeconômicas do projeto
(art. 2º).

10. Merecem igual destaque, no âmbito do pro-
jeto e do capítulo segundo, os instrumentos de remu-
neração e garantia previstos, como a precedência
das obrigações originárias de contratos de parceria
público-privada na liberação de recursos orçamentá-
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rias e pagamentos em relação às demais obrigações
contratadas pelo Poder Público (§ 3º do art. 5º); a au-
torização para liquidação do empenho em favor da
instituição financeira que financiou a parceria, como
garantia do empréstimo feito pelo parceiro privado
(art. 7º); a admissão da vinculação de receitas e insti-
tuição de fundos especiais, desde que previsto em
Lei específica (art. 8º); e, na forma a ser regulamenta-
da pelo Poder Executivo, a autorização para integrali-
zação de Fundo Fiduciário de Incentivo às Parcerias
Público-Privadas a ser instituído por instituições fi-
nanceiras (art. 9º). Tais instrumentos visam fortalecer
a confiança do particular que assume a responsabili-
dade integral pelo investimento no projeto objeto da
parceria.

11. Por outro lado, a administração pública po-
derá estabelecer metas de desempenho como condi-
ção para liberação da remuneração do parceiro priva-
do, elemento este essencial na relação da parceria (§
2º do art. 5º).

12. A modalidade de licitação, estabelecida no
capítulo terceiro, é a da concorrência regulada pela
Lei nº 8.666, de 1993, com algumas regras específi-
cas contidas no próprio projeto. Estas estão previstas
nos artigos 10 ao 12, e têm por objetivo dar maior fle-
xibilidade na montagem das parcerias público-priva-
das. Destaque-se a possibilidade de exigência de ga-
rantias do parceiro privado maiores do que as previs-
tas na legislação existente (art. 10, inciso III, alíneas a
e b do projeto) e de formação de Sociedade de Pro-
pósito Específico – SPE, para a execução do contrato
de parceria (art. 10, inciso III, alínea c do projeto).
Tais medidas objetivam dar à administração pública
garantias para a adequada conclusão do negócio a
ser implementado, considerando o esforço e recursos
necessários à conclusão do processo de contratação
e o prazo de vigência do contrato que pode chegar a
30 anos.

13. O capítulo quarto contém duas importantes
regras para a implantação da parceria público-priva-
da. A primeira é a que determina que o Poder Executi-
vo institua órgão gestor específico, a exemplo da le-
gislação existente em diversos países, como medida
a qualificar a seleção dos projetos de parceria e per-
mitir um adequado acompanhamento de sua execu-
ção (art. 13). A regulamentação do órgão gestor me-
diante ato do Poder Executivo, e não por lei, confere
flexibilidade na gestão do processo, permitindo, no
evoluir dos projetos, a superação de eventuais entra-
ves burocráticos e o reforço nos sistemas de controle
e transparência.

14. A segunda medida contida no capítulo quar-
to é a que estende para parceria público-privada me-
canismos específicos de controle de despesas públi-
cas. Tais procedimentos vão ao encontro do princípio
da responsabilidade fiscal que norteia a atividade es-
tatal e governamental.

15. Por fim, o capítulo quinto encerra o projeto
determinando a aplicação subsidiária do disposto na
Lei nº 8.666, de 1993, e, no caso de concessões e
permissões de serviços públicos, o disposto na Lei nº
8.987 e na Lei nº 9.074, ambas de 1995. Tal extensão
é consentânea com a filosofia do projeto de não pro-
por um marco regulatório totalmente novo, mas adap-
tar a legislação existente, com uso consagrado, às
características típicas da parceria público-privada.

16. Estas são as razões que nos levam a enca-
minhar o presente projeto de lei a sua elevada consi-
deração.

Respeitosamente, – Guido Mantega – Antonio
Palocci Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Para os fins desta lei, considera-se:

....................................................................................
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-

gação da Administração Pública, sendo para a União
o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios, o que for definido nas res-
pectivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
....................................................................................

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou
“técnica e preço” serão utilizados exclusivamente
para serviços de natureza predominantemente inte-
lectual, em especial na elaboração de projetos, cálcu-
los, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de
engenharia consultiva em geral e, em particular, para
a elaboração de estudos técnicos preliminares e pro-
jetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no §
4º do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
....................................................................................
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§ 3º Excepcionalmente, os tipos de licitação pre-
vistos neste artigo poderão ser adotados, por autoriza-
ção expressa e mediante justificativa circunstanciada
da maior autoridade da Administração promotora
constante do ato convocatório, para fornecimento de
bens e execução de obras ou prestação de serviços de
grande vulto majoritariamente dependentes de tecno-
logia nitidamente sofisticada e de domínio restrito,
atestado por autoridades técnicas de reconhecida
qualificação, nos casos em que o objeto pretendido ad-
mitir soluções alternativas e variações de execução,
com repercussões significativas sobre sua qualidade,
produtividade, rendimento e durabilidade concreta-
mente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à
livre escolha dos licitantes, na conformidade dos crité-
rios objetivamente fixados no ato convocatário.
....................................................................................

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de conces-
são e permissão da prestação de servi-
ços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permis-
sões de serviços públicos e dá outras
providências.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá

o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
....................................................................................

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão esta-
belecidas metas anuais, em valores correntes e cons-
tantes, relativas a receitas, despesas, resultados nomi-
nal e primário e montante da dívida pública, para o exer-
cício a que se referirem e para os dois seguintes.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A matéria vai às Comissões de Serviços de
Infra-estrutura, de Assuntos Econômicos e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 294, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2000
(nº 2.408/96, na Casa de Origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº
9.394 de 20 de dezembro de 1996. (Em re-
exame nos termos do Requerimento nº
425, de 2001.)

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte

I – Relatório

Volta a esta Comissão o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 100, de 2000, de autoria do Deputado Vic Pi-
res Franco, que propõe alteração do art. 26 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), a fim de obrigar que
conteúdos e práticas de informática sejam incluídos
nos currículos dos ensinos fundamental e médio.

Na justificação, o autor argumenta que a infor-
mática é importante para viver e trabalhar no mundo
moderno Ressalta que a informatização do ensino
torna as pessoas mais dinâmicas, mais interessadas,
mais produtivas, mais atualizadas e mais preparadas
para o exercício da cidadania e a qualificação para o
trabalho.

Na Câmara dos Deputados, o projeto em exame
foi apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto e pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, sendo encaminhado ao Senado Federal
na forma do substitutivo aprovado.

Nesta Casa, a proposta foi aprovada pela Co-
missão de Educação (CE), nos termos do Parecer nº
552, de 2001, do Senador Nilo Teixeira Campos. O
Plenário, entretanto, aprovou Requerimento nº 425,
de 2001, do Senador Romero Jucá, solicitando o adi-
amento da discussão do projeto, para reexame da
Comissão de Educação.

Não tendo sido apresentadas emendas à propo-
sição passamos a sua reavaliação.
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II – Análise

Corroboramos com a opinião do nobre Senador
Nilo Teixeira – Relator da Matéria quando de sua pri-
meira avaliação – de que é inegável a importância da
informática para as nossas atividades cotidianas.
Pelo computador, podemos ir ao banco, ao supermer-
cado, ao shopping, à livraria, biblioteca etc., em qual-
quer parte do mundo. Além disso, conforme reconhe-
ce, com propriedade, o projeto de lei aqui comentado,
o uso da informática estimula nossa curiosidade e
nossa participação ativa no mundo social e produtivo
em que estamos inseridos.

Concordamos, ainda, que no Brasil, significativa
parcela da população vem encontrando grandes difi-
culdades de ingressar no mercado de trabalho, por
não ter acesso ao conhecimento da informática. E,
para participar com competitividade do cenário mun-
dial globalizado, os País necessita qualificar sua
mão-de-obra, tornando-a capaz de integrar e acessar
as linguagens decorrentes das novas tecnologias.

É inegável, conforme observa o ilustre Colega,
que, para o desempenho dessa tarefa, a escola cons-
titui parceira indispensável. Tanto é assim que, em
qualquer parte do mundo, os sistemas educativos en-
contram-se envolvidos com reformas educacionais,
cujo principal objetivo é estruturar espaços e estraté-
gias de aprendizagem capazes de formar indivíduos
aptos para o trabalho, para a vida em grupo e, princi-
palmente, para continuar aprendendo.

Todavia, a proposta do projeto de lei em estudo,
de usar a via legislativa para incluir, obrigatoriamente,
conteúdos e práticas de informática nos currículos
dos ensinos fundamental e médio, não é recomenda-
da por educadores e especialistas da educação, ten-
do em vista o risco de sobrecarga curricular.

Nesse sentido inclusive, já se manifestaram or-
ganismos internacionais, como a Organização das
Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e
para a Cultura (UNESCO), que, em evento por ela pa-
trocinado, em 1991, aconselhou o uso de estratégias
como meio de evitar a sobrecarga curricular. Desse
modo, foram recomendadas: a integração dos conte-
údos curriculares de acordo com uma perspectiva
multidisciplinar, o estudo de temas que constituem
problemas da vida cotidiana por meio de centros de
interesse, assim como a apresentação de conceitos e
métodos operatórios em situações que unifiquem a
abordagem de diferentes disciplinas.

O próprio Congresso Nacional reconhece a
questão como técnica, a ser tratada por especialistas.
Para tanto, delegou a órgão técnico a tarefa de decidir

sobre as linhas curriculares gerais da educação bási-
ca. Assim, a Lei nº 4.024, de 1961 (art. 9º, § 1º, c),
com redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995, estipu-
la que a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação (CNE) tem a incumbência de
deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas
pelo Ministério da Educação (MEC).

A LDB, também nessa linha de orientação, apre-
senta aspecto descentralizador, à medida que reser-
va para a União a tarefa de definir as diretrizes e ba-
ses curriculares nacionais (assim como um núcleo
comum nacional para os currículos), e deixa para os
sistemas de ensino e para as escolas a responsabili-
dade de estabelecer o currículo pleno:

Art. 9º A União incumbir-se-á de:

..............................................................
IV – estabelecer, em colaboração com

o Estados, o Distrito Federal e os Municípi-
os, as competências e diretrizes da educa-
ção infantil, do ensino fundamental e do en-
sino médio, que nortearão os currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a asse-
gurar formação básica comum.

Art. 26. Os currículos do ensino funda-
mental e médio devem ter uma base nacio-
nal comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento esco-
lar, por uma parte diversificada exigida pe-
las características da sociedade, da cultura,
da economia e da clientela.

O MEC, por sua vez, em 1995, iniciou proces-
so de consulta a especialistas de todo o País para
elaborar os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) para os ensinos fundamental e médio, cujos
objetivos são orientar o trabalho dos professores e
garantir o desenvolvimento adequado de conteúdos
curriculares mínimos em todo o território nacional.

A idéia subtendida na medida é construir um
quadro referencial composto por temas, áreas de es-
tudos, estratégias pedagógicas e mecanismos de
avaliação, que oriente a atuação do professor no sen-
tido de garantir um padrão mínimo de qualidade ao
ensino em todo o País.

Pretendem seus formuladores que os PCNs cri-
em, nas escolas, condições para que se discutam for-
mas de garantir, a toda criança ou jovem brasileiro, o
acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente
elaborados e reconhecidos como necessários para o
exercício da cidadania.
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O estudo da informática, objeto do projeto de lei
em análise, já está previsto nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais. No ensino fundamental, a partir da 5ª
série, será desenvolvido o tema Tecnologias da Co-
municação e Informação. De acordo com a proposta
dos PCNs, esse conteúdo diz respeito aos recursos
tecnológicos que permitem o trânsito de informações,
que podem ser os diferentes meios de comunicação
(jornalismo impresso, rádio e televisão), os livros, os
computadores etc.

Com relação ao ensino médio, a orientação
para o estudo da informática está fixada na própria
LDB: o art. 36, inciso I, estabelece como diretriz para
o currículo desse nível de ensino, entre outras, o des-
taque para a educação tecnológica básica. O § 1º do
mesmo artigo acrescenta:

Art. 36. .................................................
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e

as formas de avaliação serão organizados
de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e
tecnológicos que presidem a produção mo-
derna;

II – conhecimento das formas contem-
porâneas de linguagem;

..............................................................

No âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, o aluno do ensino médio terá contato com os
conteúdos e práticas de informática no desenvolvi-
mento da área denominada Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias.

Enfim, o tratamento dispensado pelos profissionais
da educação à abordagem dos conteúdos curriculares é
rico e aprofundado. O que toma questionável a preten-
são do projeto de lei em exame de se valer da via legisla-
tiva para incluir conteúdos e práticas de informática nos
currículos dos ensinos fundamental e médio. Tal iniciati-
va poderá, inclusive, provocar crítica à ação do Congres-
so Nacional, diante do receio de que os inúmeros conte-
údos a serem estudados nas escolas passem a ser obje-
to de legislação específica, sendo subtraída dos profes-
sores e especialistas em educação a competência para
decidir sobre a matéria.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela rejeição do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 100, de 2000.

Sala da Comissão, 9 de março de 2004. –
Osmar Dias, Presidente – Sérgio Guerra, Relator –

Flávio Arns – Ideli Salvatti – Duciomar Costa –
Cristovam Buarque – Hélio Costa – Valdir Raupp –
Demóstenes Torres – Leonel Pavan – Reginaldo
Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves
Filho – Luiz Otávio – Eduardo Azeredo – Juvêncio
da Fonseca

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Fixa as Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional.

....................................................................................
Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidi-

rão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas
pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao
Conselho Pleno. (Redação dada ao caput, §§ e alí-
neas pela Lei nº 9.131, de 24-11-95)

§ 1º São atribuições da Câmara de Educação
Básica:
....................................................................................

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares pro-
postas pelo Ministério da Educação e do Desporto;
....................................................................................

LEI Nº 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Altera dispositivos da Lei nº 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.

....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o

disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes di-
retrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conheci-
mento e exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatória, escolhida pela comu-

08342 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    287ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     287ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     287ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo,
dentro das disponibilidades da instituição.

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao fi-
nal do ensino médio o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e tecnológi-
cos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem;

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e
de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
....................................................................................

PARECER Nº 295, DE 2004

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Requerimento nº
180, de 2004, do Senador Demóstenes
Torres, que requer ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, nos termos do § 2º
do art. 50 da Constituição Federal, com-
binado com os arts. 216 e 217 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, infor-
mações e documentos relativos ao pro-
cesso de intervenção efetuado pelo Ban-
co Central do Brasil no Banco Pactual,
que se encontrava aberto em 15 de maio
de 1998.

Relatora: Senadora Ana Júlia Carepa

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimen-
to nº 180, de 2004, de autoria do ilustre Senador De-
móstenes Torres, que requer ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, nos termos do § 2º do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal, as se-
guintes informações e documentos relativos ao pro-
cesso de intervenção efetuado pelo Banco Central do
Brasil no Banco Pactual, que se encontrava aberto
em 15 de maio de 1998:

a) Quais os motivos que justificaram a
não-liquidação daquela instituição financeira
após cinco meses de intervenção? Solicita-
mos cópia integral do processo e do relató-
rio da comissão de inquérito.

b) Quais os nomes e as qualificações
do interventor e do presidente da comissão
de inquérito?

c) Qual o débito total, em 15 de maio
de 1998 e na data da intervenção, junto ao

Banco Pontual e suas coligadas, da Cons-
trutora Brasil, da qual era acionista e/ou di-
retora a Srª Cristina Franco, esposa do en-
tão presidente do Banco Central? Havia ou-
tros débitos, pessoais ou empresariais, da
referida pessoa nas mesmas datas? Caso
afirmativo, informar suas origens e seus res-
pectivos montantes.

d) Qual o número total de sociedades
de arredamento mercantil atuantes no Bra-
sil, em 31 de dezembro dos anos de 1997,
1999 e 2001, e quantas, desse total, eram li-
gadas a bancos?

e) Em relação à Srª Tereza Cristina
Grossi Togni, ao Sr. Sidnei Correa Marques
e à Srª Suzana Alves. As referidas pessoas
são ou foram servidores do Banco Central
do Brasil? Caso afirmativo, qual sua atual si-
tuação funcional e que cargos exercem ou
exerceram na instituição e em outros órgãos
nacionais ou internacionais por indicação do
Governo Federal?

f) Quantos servidores aposentados do
Banco Central trabalhavam em liquidações
extrajudiciais de instituições financeiras em
31 de dezembro dos anos de 1997, 1999 e
2001?

II – Análise

Consoante estabelece o Ato da Mesa nº 1, de
2001, os requerimentos de informações serão despa-
chados, no prazo de quinze dias úteis, para decisão
da Mesa. No caso de requerimentos que solicitarem
informações sigilosas sobre operações de institui-
ções financeiras, de que trata o art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 2001, compete a esta Comissão,
consoante o que estabelece o art. 8º do referido Ato,
apreciar a constitucionalidade, juridicidade, mérito e
pertinência dos fundamentos da solicitação.

O Requerimento nº 180, de 2004, aborda ques-
tões ligadas às atribuições do Banco Central do Bra-
sil, mas apenas o item c diz respeito a informações de
caráter sigiloso. Assim, cabe a esta Comissão opinar
apenas sobre o referido item, devendo os demais se-
rem objeto de deliberação da Mesa.

Nos termos da Lei Complementar nº 105, de
2001, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, é possível ao
Senado Federal solicitar a quebra do sigilo bancário
para dar andamento a investigação de fato incluído
na sua competência fiscalizadora, na forma da lei.
Entretanto, é fundamental, para que seja deferida a
quebra de sigilo de qualquer cidadão, que ela seja
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fundamentada e comprovada a sua necessidade
para a investigação que se pretende fazer.

Aqui, parece-nos residir o problema do item c do
requerimento sob exame: o mesmo não se encontra
justificado, ou seja, o requerimento não explicita, ab-
solutamente, os indícios em que seu signatário se ba-
seia para solicitar a quebra de sigilo.

O caráter excepcional da violação de um direito
individual exige demonstração clara de sua necessi-
dade, não podendo ser autorizada apenas por razões
genéricas.

III – Voto

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1-CCJ

Pelo acima exposto, voto no sentido de rejeitar o
item c do Requerimento nº 180, de 2004, e encami-
nhar os demais itens para a decisão da Mesa, nos ter-
mos do art. 30 do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Sala da Comissão, 10 de março de 2004. – Edi-
son Lobão, Presidente – Ana Júlia Carepa, Relatora
– Aloizio Mercadante – Antonio Carlos Valadares
– Fernando Bezerra – Marcelo Crivella – Garibalde
Alves Filho – Pedro Simon – Antônio Carlos Maga-
lhães – Demóstenes Torres – Álvaro Dias – Tasso
Jereissati – Jefferson Peres – Eduardo Suplicy –
Rodolpho Tourinho – Eduardo Azeredo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
“Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado

Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa-
ções sobre assunto previamente determinado, impor-
tando crime de responsabilidade a ausência sem jus-
tificação adequada.”

....................................................................................
“§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri-
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, im-
portando em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não – atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.”

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 105
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras e dá outras
providências.

Art. 1º As instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.

§ 1º São consideradas instituições financeiras,
para os efeitos desta Lei Complementar:

I – os bancos de qualquer espécie;
II – distribuidoras de valores mobiliários;
III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
IV – sociedades de crédito, financiamento e in-

vestimentos;
V – sociedades de crédito imobiliário;
VI – administradoras de cartões de crédito;
VII – sociedades de arrendamento mercantil;
VIII – administradoras de mercado de balcão or-

ganizado;
IX – cooperativas de crédito;
X – associações de poupança e empréstimo;
XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII – entidades de liquidação e compensação;
XIII – outras sociedades que, em razão da natu-

reza de suas operações, assim venham a ser consi-
deradas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 2º As empresas de fomento comercial ou fac-
toring, para os efeitos desta Lei Complementar, obe-
decerão às normas aplicáveis às instituições financei-
ras previstas no § 1º.

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:
I – a troca de informações entre instituições fi-

nanceiras, para fins cadastrais, inclusive por intermé-
dio de centrais de risco, observadas as normas baixa-
das pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil;

II – o fornecimento de informações constantes
de cadastro de emitentes de cheques sem provisão
de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades
de proteção ao crédito, observadas as normas baixa-
das pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil;

III – o fornecimento das informações de que tra-
ta o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de
1996;

IV – a comunicação, às autoridades competen-
tes, da prática de ilícitos penais ou administrativos,
abrangendo o fornecimento de informações sobre

08344 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



operações que envolvam recursos provenientes de
qualquer prática criminosa;

V – a revelação de informações sigilosas com o
consentimento expresso dos interessados;

VI – a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º e 9º desta Lei Complementar.

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada,
quando necessária para apuração de ocorrência de
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do
processo judicial, e especialmente nos seguintes cri-
mes:

I – de terrorismo;
II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecen-

tes ou drogas afins;
III – de contrabando ou tráfico de armas, muni-

ções ou material destinado a sua produção;
IV – de extorsão mediante seqüestro;
V – contra o sistema financeiro nacional;
VI – contra a Administração Pública;
VII – contra a ordem tributária e a previdência

social;
VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de

bens, direitos e valores;
IX – praticado por organização criminosa.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

ATO DA MESA Nº 1, DE 2001

Regulamenta a tramitação de reque-
rimento de informação.

A Mesa do Senado Federal, nos termos do dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e ten-
do em vista a edição da Lei Complementar nº 105 de
10 de janeiro de 2001, em especial o disposto em
seus arts. 4º e 8º, no uso de sua competência expres-
sa nos arts. 215, I, a, e 216, III, in fine, do Regimento
Interno, Resolve:

SEÇÃO I
Dos Requerimentos de Informações

Disposições Gerais

Art. 1º O Senador ou Comissão poderão apre-
sentar requerimento de informação, dirigido a Minis-
tro de Estado ou a qualquer titular de órgão direta-
mente subordinado à Presidência da República, so-
bre assunto submetido à apreciação do Senado Fe-
deral ou atinente a sua competência fiscalizadora.

§ 1º O requerimento de informação deverá ser di-
rigido a Ministro de Estado ou a titular de órgão direta-
mente subordinado à Presidência da República, ainda
que contenha pedido relativo a órgão ou entidade da
administração pública indireta sob sua supervisão.

§ 2º As informações solicitadas deverão ter rela-
ção estreita e direta com o assunto que se procura es-
clarecer.

Art. 2º O requerimento de informação não pode-
rá conter:

I – pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;

II – pedidos referentes a mais de um Ministério.

Art. 3º Lido na Hora do Expediente, o requeri-
mento de informação será despachado à Mesa, para
decisão, no prazo de quinze dias úteis.

§ 1º O requerimento será distribuído pelo Presi-
dente a um relator, que, para apresentar o seu relató-
rio, terá a metade do prazo da Mesa.

§ 2º Aprovado o requerimento pela Mesa, serão
solicitadas à autoridade competente as informações
requeridas, ficando interrompida a tramitação da ma-
téria que se pretende esclarecer.

§ 3º O requerimento aprovado parcialmente
será encaminhado à autoridade contendo apenas os
quesitos deferidos.

§ 4º Se as informações requeridas estiverem
disponíveis no Senado ou tiverem sido prestadas em
resposta a pedido anterior, o requerimento de infor-
mação será considerado prejudicado.

§ 5º O requerimento de informação rejeitado
será arquivado, feita a comunicação ao autor.

§ 6º Nos casos dos §§ 3º a 5º, será feita comuni-
cação ao Plenário.

§ 7º O Presidente poderá, ad referendum da
Mesa, deferir o requerimento de informação.

Art. 4º As informações recebidas, quando se
destinarem à elucidação de matéria pertinente a pro-
posição em curso no Senado, serão incorporadas ao
respectivo processo.

Art. 5º Ao final do prazo de trinta dias, contado do
recebimento pelo destinatário da solicitação, se as infor-
mações ainda não houverem sido prestadas, o Senado
reunir-se-á, dentro de três dias úteis, para declarar a
ocorrência do fato e adotar as providências decorrentes
do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08345

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL290     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL290     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



§ 1º A Mesa poderá, antes de declarar a ocor-
rência do fato a que se refere o caput deste artigo,
decidir pela reiteração do pedido de informações,
cujo atendimento, nesse caso, deverá ocorrer no pra-
zo máximo de dez dias.

§ 2º O autor do requerimento, sob o fundamento
de haver sido incompleta a resposta, poderá solicitar
à Mesa a reiteração do pedido de informações, cujo
atendimento deverá ocorrer no prazo estabelecido no
parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se,
no que couber, ao caso de prestação de informações
falsas.

Art. 6º O requerimento de remessa de docu-
mentos equipara-se ao requerimento de informação.

Art. 7º No caso de o requerimento abranger in-
formação de caráter sigiloso, aplicar-se-á, no que
couber, o disposto na Seção II deste Ato.

SEÇÃO II
Dos Requerimentos de Informações Sigilosas

referentes a Operações de Instituições
Financeiras (LC nº 105, de 2001)

Art. 8º Quando abranger informação sigilosa re-
ferente a operações ativas e passivas e serviços
prestados pelas instituições financeiras de que trata o
art. 1º da Lei Complementar nº 105, de janeiro de
2001, o requerimento deverá ser fundamentado, es-
clarecendo o vínculo entre a informação solicitada e a
matéria sob apreciação pelo Senado Federal ou ati-
nente à competência fiscalizadora da Casa.

§ 1º O requerimento, de iniciativa de Senador ou
Comissão, deverá conter detalhes sobre os dados
pretendidos, como nome do titular, número da conta,
instituição financeira, agência, período da movimen-
tação financeira, de modo a contribuir para a celerida-
de da coleta das informações solicitadas.

§ 2º O requerimento poderá ser dirigido a:

I – Ministro de Estado ou a qualquer titular de ór-
gão diretamente subordinado à Presidência da Repú-
blica;

II – presidente de instituição financeira privada,
ou a de entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;

III – gerente de agência de instituição financeira
privada.

§ 3º Quando as informações pretendidas devam
ser prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Co-
missão de Valores Mobiliários ou por instituição finan-

ceira pública, o requerimento deverá ser dirigido ao
Ministro de Estado a que estiver subordinado ou vin-
culado o órgão informante.

§ 4º Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, são conside-
radas instituições financeiras, para os efeitos deste
Ato:

I – bancos de qualquer espécie;

II – distribuidoras de valores mobiliários;

III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários:

IV – sociedades de crédito, financiamento e in-
vestimentos;

V – sociedades de crédito imobiliário;

VI – administradoras de cartões de crédito;

VII – sociedades de arrendamento mercantil;

VIII – administradoras de mercado de balcão or-
ganizado;

IX – cooperativas de crédito;

X – associações de poupança e empréstimo;

XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;

XII – entidades de liquidação e compensação;

XIII – outras sociedades que, em razão da natu-
reza de suas operações, assim venham a ser consi-
deradas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 5º As empresas de fomento comercial ou fac-
toring , para os efeitos deste Ato, são equiparadas às
instituições financeiras.

Art. 9º Lido na Hora do Expediente, o requeri-
mento será despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, para apresentar o seu pa-
recer quanto à constitucionalidade, juridicidade, méri-
to e pertinência dos fundamentos da solicitação.

Parágrafo único. O parecer da CCJ será lido na
Hora do Expediente, publicado no Diário do Senado
Federal e em avulsos.

Art. 10. O requerimento será incluído em Ordem
do Dia para deliberação do Plenário do Senado Fede-
ral, respeitado o interstício de que trata o art. 280 do
Regimento Interno.

§ 1º Para a aprovação do requerimento em Ple-
nário é necessária a maioria dos votos, presente a
maioria absoluta dos Senadores.

§ 2º Aprovado o requerimento, serão solicitadas
as informações à autoridade ou à instituição financei-
ra competente, ficando interrompida a tramitação da
matéria que se pretende esclarecer.
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§ 3º Aplica-se ao requerimento de informação
sigilosa referente a operações de instituições finance-
iras, no que couber, o disposto nos §§ 2º a 6º do art.
3º e nos arts. 4º a 6º deste Ato.

Art. 11. A correspondência do Primeiro-Secretá-
rio da Mesa do Senado Federal encaminhando o pe-
dido de informações deverá mencionar expressa-
mente:

I – a data da sessão em que o requerimento foi
aprovado;

II – a informação de que o requerimento foi apro-
vado pelo Plenário do Senado Federal;

III – que as informações prestadas e os docu-
mentos enviados serão mantidos em sigilo;

IV – a informação de que o prazo máximo para a
resposta será de trinta dias; e

V – a transcrição, na íntegra do art. 10 da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Parágrafo Único. Juntamente com a correspon-
dência do Senado, será encaminhada cópia integral
do requerimento de informação sigilosa.

Art. 12. Ao final do prazo de trinta dias, contado
do recebimento pelo destinatário da solicitação, se as
informações ainda não houverem sido prestadas,
quando o destinatário for Ministro de Estado ou titular
de órgão diretamente subordinado à Presidência da
República, proceder-se-á nos termos do disposto no
art. 5º deste Ato.

§ 1º Quando o destinatário for uma das pessoas
de que tratam os incisos II e III do § 2º do art. 8º, se as
informações não houverem sido prestadas no prazo
de trinta dias, o Senado encaminhará o caso ao Mi-
nistério Público, para a adoção das providências ca-
bíveis.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, no que
couber, ao caso de prestação de informações falsas.

Art. 13. Aos Senadores e às Comissões, no exa-
me e utilização das informações e documentos sigilo-
sos, aplicam-se as regras específicas sobre a matéria
estabelecidas no Regimento Interno e em Resolu-
ções conexas.

Art. 14. Além da observância das regras menci-
onadas no artigo anterior, o Senador, requerente ou
não, para ter acesso e manusear as informações re-
quisitadas nos termos desta Seção, deverá assinar
termo de responsabilidade, com o propósito de res-
guardar o indispensável sigilo.

§ 1º O termo a que se refere este artigo ficará
nos autos e dele constará a advertência contida no
art. 10 da Resolução nº 20, de 1993, do Senado Fe-
deral.

§ 2º O Senador não requerente das informações
sigilosas, para ter acesso a elas deverá, mediante re-
querimento fundamentado, solicitar ao Presidente a
transferência do sigilo.

Art. 15. O disposto nesta Seção aplica-se aos
documentos recebidos em caráter secreto, confiden-
cial ou reservado.

Art. 16. O Arquivo do Senado Federal deverá re-
servar estante especial para a guarda dos documen-
tos a que se refere esta Seção.

Art. 17. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 18. São revogados do Atos da Comissão Di-
retora do Senado Federal nºs 14, de 1990, e 22, de
1991.

Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001.
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PARECERES NºS 296 E 297, DE 2004

Sobre o Projeto de Resolução nº 58,
de 2003, de autoria do Senador José Jor-
ge, que “denomina ‘Sala Senador Apolô-
nio Salles’ a sala de reuniões da Comis-
são de Serviços de Infra-Estrutura do Se-
nado Federal”.

PARECER Nº 296, DE 2004
(Da Comissão de Serviços de Infra Estrutura)

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para ser apreciado, o
Projeto de Resolução do Senado nº 58, de 2003, de
autoria do Senador José Jorge. A iniciativa visa deno-
minar “Sala Senador Apolônio Salles” a sala de reu-
niões da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do
Senado Federal.

Afirma o autor da proposição tratar-se de uma
justa homenagem “a um grande político pernambuca-
no, que honrou esta Casa do Parlamento durante
mandato eletivo exercido entre 1946 e 1959 pelo Par-
tido Social Democrático, o PSD, tendo ocupado, in-
clusive, a Presidência do Senado Federal”.

Ao justificar a iniciativa, o autor destaca aspec-
tos relevantes da biografia do homenageado, os qua-
is vão desde sua formação acadêmica em Agrono-
mia, até as funções que exerceu (professor universi-
tário, Secretário de Agricultura do Governo de Per-
nambuco e Ministro da Agricultura, senador, líder da
Maioria, Presidente e Vice-Presidente do Senado Fe-
deral), além das monografias que escreveu com foco
no desenvolvimento econômico e social do País.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas ao projeto.

II – Análise

Destina-se a presente iniciativa a homenagear
Apolônio Salles, extraordinário homem público e ilus-
tre parlamentar pernambucano, cuja biografia o dis-
tingue como um dos grandes vultos da história do Se-
nado Federal.

Nesta Casa, exerceu dois mandatos, para os
quais foi eleito em 1946 e reeleito em 1950. No prime-
iro mandato, foi membro das Comissões Especial e
Mista de Leis Complementares à Constituição, além

da Comissão de Finanças. No segundo – cujo exercí-
cio interrompeu temporariamente para assumir o Mi-
nistério da Agricultura no governo do Presidente Var-
gas –, foi líder da Maioria e chegou à Vice-Presidên-
cia da Casa. No cargo de vice-presidente, permane-
ceu por três mandatos consecutivos (1956 a 1958),
em virtude de reeleição.

Engenheiro agrônomo formado pela Escola Su-
perior de Agricultura de São Bento (PE), a biografia
de Apolônio Salles registra fortes ligações com o se-
tor elétrico e com a agricultura brasileira. Sua notável
dedicação à causa da agricultura levou-o a ocupar
posições de destaque no poder executivo, seja na ad-
ministração estadual, seja no governo federal. Assim
é que, em 1937, assumiu a Secretaria de Agricultura
do Estado de Pernambuco e, no período de 1942 a
1945, esteve à frente do Ministério da Agricultura –
pasta à qual retornaria em 1954, a convite do Presi-
dente Getúlio Vargas.

À passagem de Apolônio Salles pelo Ministério
da Agricultura associam-se inúmeras realizações.
Como iniciativas inovadoras, destacam-se o lança-
mento das bases para a organização de cooperati-
vas, o incentivo à criação de colônias agrícolas, a ins-
tituição da legislação nacional para o associativismo
rural e a elaboração da Lei Orgânica do Ensino Agrí-
cola. Concedeu auxílio para a instalação de uma rede
de armazéns e silos para grãos e sementes, construiu
diversos parques de exposição animal e instituiu o
Serviço Oficial de Apicultura.

Determinado, empenhou-se no combate à seca e
defendeu a necessidade de um órgão capaz de coorde-
nar o desenvolvimento do Nordeste, idéia que viria,
posteriormente, a se concretizar com a criação da Su-
dene. Foi o principal articulador de campanha pelo
aproveitamento do potencial da cachoeira de Paulo
Afonso como solução para o problema de energia elétri-
ca da região. Daí resultaria a criação da Companhia Hi-
drelétrica do São Francisco (Chesf), empresa para cuja
presidência foi eleito em 1962 e reeleito, sucessivamen-
te, em 1964, 1968 e 1972. Em 1974, assumiu o conse-
lho de administração da empresa. Integrou ainda, como
membro, o Conselho de Administração da Eletrobrás e
o Conselho Deliberativo da Sudene.

A indicação do nome de Apolônio Salles para a
homenagem proposta revela-se extremamente perti-
nente. Afinal, conforme se pode depreender dos da-
dos biográficos apresentados, sua trajetória demons-
tra um permanente envolvimento com questões ati-
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nentes ao campo temático em que a Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal exer-
ce as suas competências regimentais. Ao pretender
atribuir o nome de Apolônio Salles à Sala de Reu-
niões da referida Comissão, a iniciativa do ilustre Se-
nador José Jorge nos dá a esperada oportunidade de
concretizar uma homenagem há muito merecida.

III – Voto

Dessa forma, por considerarmos meritória e
oportuna a iniciativa, e por não vislumbrarmos óbices
de natureza constitucional, jurídica ou de técnica le-
gislativa, pronunciamo-nos pela aprovação do Proje-
to de Resolução do Senado nº 58, de 2003.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2003. –
José Jorge, Presidente – Marco Maciel, Relator –
Eurípedes Camargo – Serys Slhessarenko – Du-
ciomar Costa – Gerson Camata – Valdir Raupp –
José Maranhão – Paulo Octávio – Rodolpho Tou-
rinho – Sérgio Guerra – Augusto Botelho – Patrí-
cia Saboya Gomes – Roberto Saturnino – Ideli
Salvatti – Luiz Otávio – Ney Suassuna.

PARECER Nº 297, DE 2004
(Da Comissão Diretora)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O Projeto de Resolução do Senado nº 58, de
2003, de autoria do Senador José Jorge, atribui à sala
de reuniões da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
do Senado Federal o nome de Sala Apolônio Salles.

Aprovado na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, o projeto encontra-se em exame na
Comissão Diretora, nos termos do inciso IV do art. 98
do Regimento Interno do Senado Federal.

II – Análise

O intuito precípuo do projeto em comento é
prestar homenagem a um dos maiores vultos da his-
tória do Senado Federal e da cena política brasileira.

A justificação, com muita propriedade, enumera
os principais fatos da rica biografia desse homem pú-
blico que honrou, com sua profícua trajetória, o Esta-
do de Pernambuco e o Brasil.

Entre 1946 e 1959, Apolônio Salles exerceu
dois mandatos parlamentares consecutivos, como
senador pelo Partido Social Democrático (PSD). No
Senado Federal, participou da Comissão Especial e
Mista de Leis Complementares à Constituição, e da
Comissão de Finanças.

No exercício do seu segundo mandato, o ilustre
político foi líder da Maioria e ocupou a vice-presidên-
cia do Senado, de 1956 a 1958.

Engenheiro agrônomo por formação, o ex-sena-
dor cultivou profundas ligações com o setor elétrico e
com a agricultura brasileira. Ocupou a Secretaria de
Agricultura do Estado de Pernambuco, em 1937, e a
pasta de Ministro da Agricultura, de 1942 a 1945, fun-
ção que voltou a ocupar em 1954, durante o governo
Vargas.

Nesse cargo, sua contribuição também foi mar-
cante. Iniciativas como o lançamento das bases para a
organização de cooperativas, a elaboração da legisla-
ção reguladora das associações rurais e a Lei Orgânica
do Ensino Agrícola sobressaem entre outras.

O combate à seca e o desenvolvimento do Nor-
deste estiveram sempre em pauta na sua atividade
política. Nesse sentido, defendeu sempre a criação
de um organismo voltado para as necessidades regi-
onais – o que viria a ser concretizado, mais tarde, com
a criação da Sudene – e o aproveitamento do potenci-
al da cachoeira de Paulo Afonso, objetivo posterior-
mente materializado com a instituição da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). A propósito,
ocupou a presidência dessa empresa em 1962, cargo
para o qual foi reeleito em 1964, 1968 e 1972. Ainda
na CHESF, comandou o Conselho de Administração.
O ex-senador integrou, também, o Conselho de
Administração da Eletrobrás e o Conselho Deliberati-
vo da Sudene.

Por conseguinte, ao se levar em conta o impor-
tante legado no campo da infra-estrutura e o relevan-
te desempenho na atividade parlamentar, fica plena-
mente justificada a homenagem a Apolônio Salles
proposta pela iniciativa em comento.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente
ao Projeto de Resolução do Senado nº 58, de 2003.

Sala de Reuniões, – José Sarney, Presidente –
Romeu Tuma, Relator – Heráclito Fortes – Paulo
Paim – João Alberto Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº
294, de 2004, da Comissão de Educação, em reexa-
me, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da
Câmara nº 100, de 2000 (nº 2.408/96, na Casa de ori-
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe sobre a in-
clusão da matéria de informática nos currículos dos
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus).

A Presidência esclarece ao Plenário que, em
seu primeiro pronunciamento, a referida Comissão
manifestou-se favoravelmente à proposição. Entre-
tanto, tendo em vista que o último parecer foi contrá-
rio, fica aberto o prazo de dois dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo dos membros do Se-
nado, para que a matéria continue sua tramitação, de
acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº

295, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre o Requerimento nº 180, de 2004,
de informações ao Ministro da Fazenda, relativas ao
processo de intervenção efetuado pelo Banco Central
do Brasil no Banco Pactual.

O Parecer concluiu que apenas o item”c” diz
respeito a informações de caráter sigiloso e opinou
pela sua rejeição, e pelo encaminhamento dos dema-
is itens à apreciação da Mesa do Senado.

Quanto ao item “c” do requerimento, fica aberto
o prazo de dois dias úteis para interposição de recur-
so, por um décimo dos membros do Senado, para
que a matéria continue sua tramitação, de acordo
com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Re-
gimento Interno.

Quanto aos demais itens do requerimento, após
o prazo para interposição de recurso, serão encami-
nhados à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica ao Plenário que o Pro-
jeto de Resolução nº 58, de 2003, que denomina
“Sala Senador Apolônio Salles” a sala de reuniões da
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Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado
Federal, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Há oradores inscritos.

Antes, porém, concedo a palavra ao Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, nobre Sena-
dor Ramez Tebet.

O Senador Ramez Tebet comunica à Mesa que
pede a palavra baseado no art. 14, para uma explica-
ção pessoal, por citações que dizem respeito à Co-
missão de Assuntos Econômicos, presidida por S.
Exª, e a esta Casa.

V. Exª tem a palavra por cinco minutos, Sena-
dor.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Dada a relevância e a importância do pronunci-
amento que quer fazer S. Exª o Senador Ramez Te-
bet, logo após os cinco minutos de sua explicação
pessoal ouvirei os pedidos de comunicação inadiável
das Srªs e dos Srs. Senadores.

V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para expli-

cação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em explicação pessoal,
sim, mas, mais do que isso, estou aqui porque o as-
sunto envolve o Senado da República. Chega de críti-
cas ao Poder Legislativo e ao Senado Federal sem
que as mereçamos! Ontem fui entrevistado, mas não
sei se a minha entrevista foi publicada, pois não a en-
contrei nos jornais de hoje.

Em verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, estou aqui em defesa do Senado da Repúbli-
ca, porque a Prefeita de São Paulo, D. Marta Suplicy
critica esta Casa injustamente.

Está em O Estado de S. Paulo de hoje: “Marta
critica Senado por atraso em verba do BID”. S. Exª a
Prefeita diz assim: “O Senado está enrolando para
aprovar(...)”.

Olhem o termo! Quem está na vida pública pre-
cisa ter responsabilidade com o que fala e as palavras
que emprega. Essa não é uma palavra que o Senado
mereça! “O Senado está enrolando para aprovar, e
olha que nós já demos a nossa contrapartida.” Refe-
re-se ela ao empréstimo que está em andamento nes-
ta Casa, no valor de US$100 milhões.

Pois bem, vamos ver se a Prefeita tem razão. A
mensagem chegou a esta Casa em 14 de outubro de
2003, foi para a Comissão que presido no dia 15; no
dia 18, já tinha Relator, na pessoa de Jonas Pinheiro,
que a devolveu no dia 24 de novembro.

Aprovada a matéria, a Comissão de Assuntos
Econômicos encaminhou-a para a Secretaria-Geral
da Mesa no dia 2 de dezembro de 2003. Foi pedido
que o processo fosse à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; um dia depois, o Senador Gari-
baldi Alves Filho já era designado Relator. A CCJ
apreciou a matéria no dia 18 e a encaminhou à Secre-
taria-Geral da Mesa. Houve leitura de requerimento
de urgência. Ela foi incluída várias vezes na Ordem
do Dia.

Sabem por que não foi votada? Não foi votada
por causa das medidas provisórias que estão tran-
cando a pauta desta Casa, e quem faz as medidas
provisórias, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é
o Governo Federal. Basta que a Prefeita diga ao Pre-
sidente da República que segure um pouco a emis-
são das medidas provisórias para que o seu emprésti-
mo – tenho certeza de que será aprovado nesta
Casa, pois duas comissões já o aprovaram – seja
aprovado.

Repito que o Senado não está enrolando coisís-
sima nenhuma! O que está parado, nesta Casa, está
parado pelo excesso de medidas provisórias. Número
interminável de medidas provisórias está atravancan-
do a pauta do Senado. Portanto, a crítica deveria ser
feita às medidas provisórias enviadas, em primeiro lu-
gar, para a Câmara, depois, para o Senado.

Quero dizer à Prefeita Marta Suplicy que há 16
medidas provisórias esperando para serem aprecia-
das aqui. Se não forem aprovadas, os US$100 mi-
lhões para São Paulo não poderão ser aprovados.
Que culpa tem o Senado? É o Senado que emite me-
didas provisórias?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muita
gente quer falar. Eu não vim aqui para criticar a Prefe-
ita Marta Suplicy. Quero fazer justiça ao Senado da
República e ao trabalho que estamos fazendo.

A Prefeita me telefonou quando a matéria foi
para a CAE. Eu a atendi imediatamente. A matéria foi
votada em uma semana. Os Líderes requereram regi-
me de urgência, mas o que eu posso fazer, o que o
Senado pode fazer se as medidas provisórias estão
trancando a pauta?

Assim, antes de criticar o Senado da República,
é melhor que S. Exª dirija as críticas a quem tem res-
ponsabilidade pela edição das medidas provisórias,
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porque isso, sim, é que está atrapalhando o desen-
volvimento de São Paulo. Se ela está precisando de
R$100 milhões para fazer obras de restauração e não
recebeu, não tendo ainda condição de assinar o con-
trato, isso está acontecendo em razão de medidas
provisórias editadas, volto a repetir, pelo Governo Fe-
deral, que tem a competência para fazê-lo.

Portanto, creio que a Prefeita Marta Suplicy la-
borou em equívoco profundo ao criticar o Senado da
República, que quer ajudá-la sim, mas está impossi-
bilitado de fazê-lo.

São essas, Sr. Presidente, as declarações que
quero fazer, não tanto como explicação pessoal, por-
que presidi a Comissão de Assuntos Econômicos,
mas, mais do que isso, em defesa do próprio Senado
da República, para que sirva de alerta.

Tenham paciência, mas essa enxurrada de me-
didas provisórias é excessiva e já está esgotando a
paciência de prefeitos, da população e de todos, pois
elas atravancam a pauta do Senado Federal.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pela ordem, vou conceder a palavra, em pri-
meiro lugar, à Senadora Lúcia Vânia, de acordo com
a indicação que me faz a nobre Senadora Ana Júlia
Carepa. Atenderei às Senadoras em primeiro lugar.
Permita-me nobre Senador Leonel Pavan, sei que V.
Exª, cavalheiro que é, concordará com o critério de
ouvirmos primeiro as nossas Senadoras.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Então, o terceiro seria eu, no caso.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com a palavra a Senadora Ana Júlia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pela ordem.) – Obrigada, Sr. Presidente. Também que-
ro solicitar a minha inscrição para uma comunicação
inadiável e dizer, inclusive, ao Senador Leonel Pavan,
que S. Exª foi realmente o terceiro a chegar para o pedi-
do de inscrição para comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa preservará o terceiro lugar de S. Exª e
ouvirá a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
não vou atrapalhar o terceiro lugar de inscrição do Se-
nador Leonel Pavan, porque quero pedir a minha ins-
crição para uma comunicação de interesse partidário
no horário das comunicações inadiáveis e, desde já,
também solicitar a palavra, em nome do Bloco, para
falar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª solicita a palavra para uma comunica-
ção de interesse partidário antes da Ordem do Dia e,
após a Ordem do Dia, pela...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Isso, mas no horário das comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Sim, ao final, na prorrogação da Hora do Expe-
diente. V. Exª já fica inscrita para esse momento. Se-
nador Leonel Pavan, concedo a palavra a V. Exª pela
ordem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, há um requerimento meu,
mas não sei se sobre ele posso falar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Senador Leonel Pavan, V. Exª havia fei-
to uma comunicação a este Presidente a respeito da
formulação de um requerimento. A Mesa está aguar-
dando a chegada do referido requerimento para fazer
a leitura e, então, conceder a palavra a V. Exª para o
seu encaminhamento.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Muito
obrigado. Mas ainda continuo inscrito para as comu-
nicações inadiáveis, em terceiro lugar?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Fica V. Exª inscrito.

Na prorrogação da Hora do Expediente, S. Exªs
terão assegurado o uso da palavra, por cinco minutos,
para uma comunicação inadiável, nos termos do art.
158, § 2º, do Regimento Interno. Está inscrita, em pri-
meiro lugar, a nobre Senadora Lúcia Vânia, do PSDB
de Goiás; depois, a nobre Senadora Ana Júlia Carepa,
do PT do Estado do Pará, e o nobre Senador Leonel
Pavan, do PSDB do Estado de Santa Catarina.

Pela ordem, solicita a palavra o nobre Senador
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, se for possível, solicito a palavra para
uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Tendo em vista que o Regimento faz previsão
apenas de três oradores, V. Exª fica inscrito como pri-
meiro suplente, no caso de uma eventual desistência,
nobre Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar mi-
nhas palavras prestando solidariedade ao Senador
Ramez Tebet, que, há pouco, se pronunciou em defe-
sa desta Casa, ao mesmo tempo em que o Senador
Jefferson Péres fazia uma referência à pauta que te-
remos que discutir hoje. Serão 13 medidas provisóri-
as e não há nenhum projeto para ser votado oriundo
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

O tema que vou desenvolver aqui são os lixões
próximos aos aeroportos e, por isso, posso fazer uma
comparação irônica e dizer que a nossa pauta está
cheia de lixo, está entulhada de lixo, do qual não con-
seguimos nos desvencilhar, porque não é causado
absolutamente por nós. Não somos os produtores
desse lixo e, sim, o próprio Governo, por intermédio
das medidas provisórias, todas elas importantes, sim,
mas que fazem com que esta Casa e a Câmara dos
Deputados fiquem como figuras decorativas nesse
processo. Como diz sempre o Senador Mão Santa,
esta Casa tem por objetivo fazer leis boas e justas e
não receber, empurradas, como se diz vulgarmente,
goela abaixo, essas medidas provisórias, que cau-
sam desgaste a todos nós, principalmente agora,
com as palavras da Prefeita da cidade de São Paulo,
que coloca em dúvida o trabalho do Senado. Não po-
demos permitir esse tipo de inferência negativa con-
tra esta Casa, porque todos são eleitos pelo povo,
para defender a sua vontade soberana.

Quero agradecer ao Senador Ramez Tebet por
ter defendido o Senado Federal diante das palavras
mal colocadas da Prefeita da cidade de São Paulo.

Mas, como disse, vim tratar nesta tribuna dos
perigos que são causados pelos lixões que estão lo-
calizados nas proximidades dos aeroportos. Aviões
de variados tipos e tamanhos já foram derrubados e
centenas de pessoas, entre tripulantes e passagei-
ros, já perderam a vida devido às colisões entre aero-
naves e aves.

No caso do Brasil, a situação é por demais preo-
cupante e tem chamado a atenção das autoridades li-
gadas à aviação civil. Segundo levantamento feito re-

centemente pelo Centro de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), as ocorrências
de acidentes aéreos nas proximidades dos nossos
aeroportos, provocados por aves, tornaram-se muito
freqüentes.

Vale ressaltar que até pouco tempo atrás a situ-
ação do nosso País não era considerada grave quan-
do comparada à de vários países que apresentavam
a mesma intensidade de decolagens e aterrissagens.
Todavia, nos últimos anos, o problema passou a fazer
parte do cotidiano dos profissionais que lidam com o
tráfego aéreo.

Durante toda a década de 1990, a média de coli-
sões ficou situada na faixa de 150 por ano. A partir do
ano 2000, esses acontecimentos dobraram e ultra-
passaram a casa dos 300 por ano.

Segundo pesquisa realizada pelo Cenipa, o ae-
roporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São
Paulo, é o campeão de registros. Entre janeiro de
2000 e o final do ano de 2002, foram registradas, na-
quele aeroporto, 124 colisões de pássaros com
aviões em manobras de chegada e de decolagem.
Depois de Cumbica, os aeroportos Tom Jobim, no Rio
de Janeiro, e Presidente Juscelino Kubitschek, em
Brasília, engrossam a fileira dos que mais são palco
desse tipo de ocorrência.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo
os pilotos, o choque com uma ave pode causar sérios
danos em uma aeronave. Esse tipo de colisão quase
sempre provoca o travamento dos controles dos
aviões. Por outro lado, quando acontece o choque, os
aviões estão na mesma altitude das aves, ou seja, a
cerca de cinco quilômetros do chão, e a uma veloci-
dade em torno de 300 quilômetros por hora.

Segundo os especialistas no assunto, o choque
com uma ave de apenas um quilo e meio, por exem-
plo, é capaz de provocar um impacto que varia de seis
a oito toneladas em uma aeronave. Eles afirmam que
os motores são as partes mais atingidas. Em segundo
lugar, vêm as asas e os pára-brisas. No Brasil, as
aves que mais se chocam com os aviões são os uru-
bus, os quero-queros e as corujas.

Sem falar nos riscos que provocam para os pas-
sageiros e para toda a tripulação, esses choques dei-
xam enormes prejuízos para as companhias aéreas.
Só para exemplificar, a reparação simples de uma tur-
bina chega a custar US$40 mil, além dos prejuízos
adicionais, como atrasos e possíveis indenizações.

Além das aves, os balões são outro grande pe-
sadelo para os pilotos. Muitos chegam a ter até 40
metros de altura. Além do imenso perigo que repre-
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sentam em nossos céus, tornam-se ainda mais ame-
açadores quando utilizam botijões de gás como im-
pulsionadores. Aliás, não são poucos os que são
equipados com esse engenho que é uma verdadeira
bomba. Nesse caso, uma colisão com uma aeronave
é quase sempre fatal. Além das avarias causadas
pelo impacto, a explosão se encarrega de completar
o resto da tragédia.

Eminentes Senadoras e Senadores, meu pro-
nunciamento sobre esse grave assunto dos lixões
que estão perigosamente situados nas imediações
de aeroportos brasileiros ficaria incompleto se eu não
fizesse alusão à precariedade do tratamento do lixo
doméstico em nosso País.

Todos precisam saber o que se passa na reali-
dade e devem começar a exigir imediatamente das
autoridades as garantias necessárias para que sejam
reduzidas ao máximo as possibilidades de acidentes
graves que podem muito bem ser evitados. Como diz
o velho ditado popular, diante dos dados preocupan-
tes que acabamos de apresentar, seguro morreu de
velho!

Lamentavelmente, no Brasil de hoje, a eficiên-
cia do tratamento do lixo doméstico e de sua seleção
é das mais precárias. Além de ser um indicador de
país do chamado Terceiro Mundo, que não tem mais
sentido que exista entre nós, tal deficiência coloca em
risco permanente a vida de milhares de pessoas que,
a cada dia, se aventuram em uma viagem de avião
aparentemente inocente, confortável e alegre.

Cerca de 76% dos 70 milhões de quilos de lixo
doméstico que são produzidos por dia no Brasil são
lançados a céu aberto, naqueles verdadeiros lixões
que conhecemos. Apenas 13% são depositados em
lixões controlados, 10% seguem para aterros sanitári-
os, insignificante 0,9% é destinado às usinas, e 0,1%
passa pelo processo de incineração.

Apesar de estar havendo um grande esforço
para mudar esse perfil, os dados de hoje nos situam
claramente entre os países mais atrasados do mun-
do. Em contrapartida, em meio a essa desorganiza-
ção referente ao tratamento do lixo, devemos reco-
nhecer que os catadores de papel, de papelões e de
latinhas, que vemos a todo momento em nossas ruas,
têm contribuído de maneira inestimável para melho-
rar a limpeza geral do nosso País.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Papa-

léo Paes, atentamente estamos ouvindo o pronuncia-
mento de V. Exª, que traz um importante tema, muito
ligado a V. Exª, que se preocupa com a saúde públi-

ca. É com tristeza que relembro o primeiro livro sobre
higiene publicado no Brasil, cujo autor era Afrânio Pe-
ixoto. Ele fazia críticas como as de V. Exª e dizia que a
saúde pública no Brasil era feita pelo sol, pela chuva e
pelos urubus. Essa é a mesma situação que encon-
tramos hoje e que V. Exª, com muita sabedoria, de-
nuncia.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado pelo seu aparte, Senador Mão Santa. Poste-
riormente, por já ter sido Prefeito, assim como V. Exª,
farei um comentário sobre a questão do lixo nos gran-
des centros urbanos.

Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador

Papaléo Paes, primeiramente, registro a elegância e
a forma educada com que trata as pessoas que traba-
lham no setor público, ao contrário do que faz a Prefe-
ita de São Paulo, Marta Suplicy. Enquanto a Prefeita
critica o Senado Federal, que trabalha constantemen-
te, porque não aprova ou está estudando um projeto
que beneficia o seu Governo e a ela, V. Exª usa da tri-
buna para falar sobre os lixões, sobre o lixo que é jo-
gado em terrenos baldios e em lugares impróprios. V.
Exª poderia ter usado a tribuna para dizer que o maior
exemplo para o País é justamente a cidade de São
Paulo, onde não há política voltada à saúde, especifi-
camente quando nos referimos à questão do lixo. V.
Exª, há pouco, lamentou que a Prefeita Marta Suplicy
faça críticas ao Senado Federal e, agora, fala sobre
os lixões. Portanto, poderia ter mandado um recado
direto à Prefeita, mas não o fez, porque é uma pessoa
educada. O Governo Federal precisa investir urgente-
mente na conscientização da população. Deve-se fa-
zer uma lei que puna os Prefeitos e as pessoas que
comandam os destinos das cidades que não façam
um trabalho ordenado e eficiente na compostagem do
lixo. Há de haver lei nesse sentido. Penso que apenas
a mídia, a exemplo da TV Globo, tem algum trabalho
voltado a que as pessoas se conscientizem de que o
lixo polui os mananciais, os córregos, os rios. Espero
que o pronunciamento de V. Exª seja ouvido pelo Pre-
sidente da República, pelo Ministro do Meio Ambiente
ou pelo Ministro da Saúde, para que façam um traba-
lho de conscientização dirigido à população e para
que haja recursos para os Municípios trabalharem o
lixo doméstico. Meus cumprimentos a V. Exª pelo bri-
lhante tema que aborda e que certamente será útil
para toda a Nação.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sena-
dor Leonel Pavan, agradeço a V. Exª pela participa-
ção, principalmente porque fala com conhecimento
de causa. V. Exª já foi Prefeito de uma cidade impor-
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tante do seu Estado e logicamente sabe as dificulda-
des por que passamos todos nós quando exercemos
tal cargo. Agradeço a V. Exª também a lembrança das
comparações feitas. Se servirem bem para a cidade
de São Paulo, o recado já está dado.

Concedo o aparte, com muita honra, ao Sena-
dor Duciomar Costa.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Se-
nador Papaléo Paes, parabenizo V. Exª, que, como
sempre, traz a esta Casa assuntos oportunos. Real-
mente, essa preocupação é totalmente procedente.
Como exemplo disso, está a nossa Capital do Pará,
Belém, que começou a crescer desordenadamente,
assim como muitas outras cidades do Brasil. Muitos
aeroportos ficaram no centro da cidade, dificultando o
tráfego dos aviões. O ponto principal é a falta de cuida-
do, pois só há urubu onde há lixo. Essa é a realidade.
Em Belém, por exemplo, formou-se um bairro ao redor
do aeroporto, e há ali um perigo constante. Esse alerta
de V. Exa vale para todo o Brasil e, certamente, tam-
bém para o Estado do Pará, onde já detectamos esse
perigo causado pelos urubus. Parabenizo V. Exa pelo
pronunciamento, que espero possa despertar o inte-
resse das autoridades, para que estas venham a to-
mar as providências que se fazem necessárias.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sena-
dor Duciomar Costa, agradeço a V. Exª, que traz a
sua grande experiência como homem público. Sei
que há grandes possibilidades de V. Exª ser candida-
to a Prefeito, e V. Exª perceberá que até mesmo a
candidatura já o deixará a par dos problemas da cida-
de. V. Exa verá que esse assunto, o lixo, é um dos
problemas de mais difícil solução para um gerente
municipal.

Acredito que esse problema seja universal, prin-
cipalmente nas pequenas cidades, nos pequenos
Municípios. Poucos são os Municípios que têm condi-
ções de, com recursos próprios e por vontade do Pre-
feito, realizar um sistema de destinação adequada
para o lixo. A dificuldade é muito grande.

Quando Prefeito, o meu sonho, como médico,
era o de ter uma usina de compostagem do lixo, que
fosse modelo para o resto do Estado. Mas, infeliz-
mente, não conseguimos atingir esse objetivo, por-
que o Governo Federal, que seria o grande investidor,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, nunca
investiu nessa área extremamente importante para a
saúde pública. Porém, conseguimos fazer um aterro
sanitário, que satisfez temporariamente, enquanto
éramos Prefeito. Mas, depois, pela impossibilidade
de manutenção desse aterro, houve sérios problemas
de acúmulo de lixo perto do Aeroporto de Macapá.

Concedo um aparte à Senadora Ana Júlia Care-
pa, que foi a primeira a levantar o microfone.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Obri-
gada, Senador Papaléo Paes. Serei breve em meu
aparte. Parabenizo-o pelo assunto que traz, que re-
presenta um desafio para todos. É um desafio que,
como V. Exª diz, extrapola a responsabilidade do ges-
tor municipal; é um desafio para toda a sociedade.
Precisamos promover um trabalho de educação – e
essa, sim, é também responsabilidade do Poder Pú-
blico –, a fim de melhorar os hábitos de higiene dos ci-
dadãos brasileiros. Em 98% da minha cidade, Belém
do Pará, por exemplo, hoje, é feita a coleta regular do
lixo. Mas é impressionante constatar, infelizmente,
que ainda jogam lixo dos ônibus e também de carros
importados e de prédios de luxo. Jogam lixo nas ruas
como se o cuidado com a cidade não fosse responsa-
bilidade de todos os seus habitantes. Esse é, portan-
to, um problema que deve ser enfrentado por todos,
pois a sociedade precisa se envolver e assumir esse
papel. Tenho uma verdadeira obsessão em relação a
esse assunto. Precisamos promover um trabalho
conjunto de educação, porque, educando as crian-
ças, atingimos os adultos. Em Belém, havia um aterro
sanitário, que, em 1997, quando assumimos a Prefei-
tura, era conhecido como Lixão do Aurá, abandona-
do. Hoje há um projeto de biorremediação, que foi
premiado como um dos dez melhores projetos nacio-
nais pela Caixa Econômica Federal e como uma das
melhores práticas realizadas no mundo. O projeto de
biorremediação transformou o lixão em um aterro sa-
nitário, que só vai ser completamente viável no dia em
que avançarmos na direção de um trabalho de cons-
cientização e de educação, que deve envolver a cole-
ta regular do lixo e o apoio de toda a sociedade. Para-
béns a V. Exª pela preocupação que demonstra em
seu pronunciamento.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Senadora Ana Júlia, pelo aparte e por tra-
zer também informações importantes a respeito do
Município de Belém.

Concedo um aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador

Papaléo Paes, não pretendo interferir no seu brilhan-
te discurso para falar que esse problema é grave e
para sugerir técnicas como a reciclagem de lixo. Que-
ro falar de V. Exª. É muito bom ver um Senador médi-
co nessa tribuna. Enquanto V. Exª falava, uma ima-
gem rondava a minha cabeça: a de um homem do in-
terior, que sabe que o lixo nas pequenas cidades,
quando coletado pela Prefeitura – que, às vezes, fica
dias sem recolher o lixo –, é jogado em buracos enor-
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mes, um pouco afastados da cidade, onde os urubus
ficam rondando. O seu discurso é, acima de tudo, um
grito de alerta contra a pobreza do País; não é só pela
melhoria da saúde, da qualidade de vida, é pela po-
breza do País. Vemos, em cima, os urubus rondando;
descendo os buracos, vemos uma quantidade imen-
sa de brasileiros famintos, procurando recolher algu-
ma coisa para saciar a sua fome. Senador Papaléo
Paes, V. Exª é um médico de espírito humanitário. Eu
o conheci no Senado da Republica. Todas as conver-
sas de V. Exª referem-se à saúde, relembrando os
seus casos como médico e a dor de seus semelhan-
tes. V. Exª faz um discurso de conteúdo humanitário,
e parabenizo-o por isso. Aproveito para dar este tes-
temunho sobre o seu espírito e sobre a sua personali-
dade. Nos últimos dias, no Senado da República, te-
mos feito apenas discursos políticos, e, agora, V. Exª
vem falar sobre um problema que aflige mais de 90%
dos Municípios brasileiros e, na mesma proporção, a
população brasileira. Parabéns a V. Exª!

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet. Saiba V. Exª que
suas palavras muito nos honram. Somos Senadores
recém-chegados a esta Casa e ouvimos essas pala-
vras de V. Exª, homem muito respeitado nesta Casa e
em seu Estado, onde obteve a maior votação do País
para o Senado. Fico muito satisfeito de ouvir suas pa-
lavras, que recompensam o esforço que todos nós fa-
zemos em defender bem o nosso mandato.

Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Pa-

paléo Paes, endosso as palavras do Senador Ramez
Tebet, pois era realmente a minha intenção elogiar V.
Exª, que é um defensor da saúde pública. O Senador
Ramez Tebet apresentou um quadro real a que assis-
to freqüentemente em São Paulo: pessoas que vivem
dos lixões. São crianças e adultos, misturados aos
urubus, que dividem o que encontram nesses lixões.
Infelizmente, na minha cidade de São Paulo, são mi-
lhões e milhões de toneladas de lixo, o que represen-
ta um grande negócio para as empresas coletoras de
lixo. Com certeza, deve haver alguns urubus que co-
mem outra coisa que não a comida do lixão, talvez
algo de cor verde. É terrível perceber o que acontece
nessa mercantilização da coleta de lixo. Sabemos
que algumas escolas, universidades e indústrias têm
proposto a coleta seletiva de lixo. Vejo, em muitos lu-
gares, latas de lixo de cores diferentes, mas, na peri-
feria, nas áreas mais pobres, não há coleta; o lixo é
apenas jogado fora. Então, chove, ocorrem enchen-
tes, as águas invadem as residências e a doença sur-
ge em seguida, advinda dessa situação que não se

consegue combater. Essa proposta de, a cada dia,
darmos oportunidade ao cidadão não somente de co-
nhecer os seus direitos, mas de saber como participar
ativamente para melhorar as condições de higiene e
saúde, é importante. O Governo precisa investir nis-
so. Às vezes, um prefeito me diz: “Olha, estamos ten-
tando regionalizar uma usina de lixo. Será que o se-
nhor não nos ajudaria com uma verbinha?” Eu desti-
no a verba, mas não sai nada. Outro dia, eu disse –
com todo o respeito, Senadora, não é nenhuma ofen-
sa a ninguém – que achava bom se chamar a GTech
para fazer um grande bingo e sortear quem vai rece-
ber as emendas parlamentares. Talvez dê certo. Que
Deus me perdoe, porque não sou favorável ao jogo,
mas acho que, se acontecesse isso, facilitaria a vida
de muitos prefeitos. Uma das reivindicações mais im-
portantes é a da usina de lixo e do saneamento bási-
co. Se pegar os jornais das últimas semanas, V. Exª
encontrará matérias bastante ácidas sobre os dois
problemas, que não vão sair das páginas dos jornais
tão cedo se o Governo não investir claramente na de-
fesa da saúde pública, como V. Exª tão bem está fa-
zendo dessa tribuna.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma, pela sua preocupação.

Quero pedir ao Sr. Presidente que complemen-
te minha oratória com o material que vou entregar.

Sr. Presidente, quero deixar registrado que
essa situação da saúde pública no nosso País relaci-
onada ao destino adequado para o lixo é séria, bem
como a do saneamento básico. Em conseqüência
disso, ocorre a volta de certas doenças no meio urba-
no, as quais pensávamos já terem sido extintas do
nosso dicionário de doenças graves, principalmente
aquelas de veiculação hídrica.

Eu moro na Capital do meu Estado, Macapá, e
estou, ainda, naquele período de recuperação de
uma dengue. A minha residência dista do centro da ci-
dade apenas um quilômetro. Por conseguinte, com
mais do que isso, não poderíamos provar como sen-
do uma situação de saneamento básico precário e
mal-assistido, e de destinação inadequada ao lixo no
Município de Macapá.

Por isso, peço ao Ministério do Meio Ambiente
que não se preocupe apenas em preservar, em con-
servar, em não deixar cortarem árvores, em impedir
invasões de áreas inadequadas e o uso impróprio dos
rios, mas que considere essa questão do lixo como
fundamental para a saúde pública brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DO SR. SENADOR PAPALÉO PAES.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a medida mais sim-
ples que poderia ser adotada desde agora, para dimi-
nuir acidentes aéreos causados por aves, deveria ser
a interdição de atividades clandestinas nas imedia-
ções dos aeroportos, tais como matadouros e lixões,
em um raio de ação de 20 quilômetros, como bem re-
comenda o Capitão Flávio Coimbra, coordenador do
Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira.

Gostaria de terminar este pronunciamento aler-
tando para o perigo a que estamos expostos todas as
vezes que subimos as escadas de um avião para uma
viagem de rotina.

Entre janeiro e setembro de 2003, em vários ae-
roportos brasileiros foram registradas 228 colisões de
aves com aviões de vários tamanhos. Em 2002, fo-
ram registradas 341 ocorrências. A maior parte dos
acidentes, cerca de 24%, são causados por urubus.
Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas
(SNEA), os aeroportos de Guarulhos, Tom Jobim,
Galeão e Brasília continuam liderando as estatísticas
de acidentes dessa natureza.

Gostaria que as autoridades brasileiras ligadas
ao assunto prestassem maior atenção a esse grave
problema e assumissem uma posição mais firme no
sentido de garantir maior proteção aos usuários das
linhas aéreas nacionais.

Era o que tinha dizer. Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Pela ordem, antes de conceder a palavra ao
nobre Senador Marcelo Crivella, regularmente inscri-
to, concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Quero requerer a minha inscrição como Lí-
der do PMDB após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Fica V. Exª inscrito em segundo lugar, logo
após a Senadora Ideli Salvatti, nobre Líder Maguito
Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao segundo orador inscrito,
o nobre Senador Marcelo Crivella.

S. Exª dispõe de até vinte minutos, nobre Sena-
dor.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna com o coração palpitando de dor, porque
as notícias sobre a saúde, principalmente no Estado
do Rio de Janeiro, são caóticas.

Hoje, o jornal O Globo publicou matéria sobre
problemas no Hospital Geral de Bonsucesso, onde é
preocupante a situação do seu presidente, que é in-
vestigado – responde a sete processos e já foi conde-
nado em dois – por má administração.

No entanto, isso não ocorre apenas naquele
hospital, Sr. Presidente. A saúde no Rio de Janeiro
está na UTI. Todos os dias, saem nos jornais notícias
sobre o atendimento médico, as condições dos hospi-
tais, a falta de pessoal. Essas são situações constan-
tes, que têm dizimado a nossa população.

Recebi do Presidente do Sindicato dos Médicos
dois catálogos de relatos candentes, terríveis.

Um deles é o depoimento de uma médica plan-
tonista do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá,
que diz: “Plantão, Cardoso Fontes, terça-feira, 19h30.
Recebi uma paciente com câncer de esôfago”. Será
que o Brasil conseguiria pintar este quadro: uma se-
nhora, com câncer de esôfago, chegando às 19h30
num hospital da rede municipal do Rio de Janeiro?
Segundo a médica, “essa senhora botava sangue aos
borbotões por todos os furos e drenos do corpo, segu-
ramente devido a uma mediastinite aguda, desenvol-
vida por causa das condições do centro cirúrgico”.

Essa senhora levou a plantonista, às 19h30, à
sala de cirurgia, pois não havia como não intervir. Só
então a médica foi avisada de que não havia roupas
esterilizadas. Não estou falando de anestesistas ou
de equipamentos sofisticados: não havia roupas es-
terilizadas! A médica, no seu depoimento, disse o se-
guinte: “O capote que usei, tirei do balde de roupa
suja, e os panos para isolar o campo cirúrgico, de
uma caixa qualquer no depósito”. E ela pergunta:
“Como médica há 20 anos prestando serviço no hos-
pital municipal, como cumpridora dos meus deveres,
quero saber a quem recorrer, se ao Ministério Públi-
co, ao CRE ou à delegacia mais próxima?”

A que situação chega um profissional da rede
pública de saúde no meu Estado!

As condições não são diferentes no Antonio Pe-
dro, em Niterói, um hospital universitário que visitei na
semana passada. Lá, as pessoas, já deprimidas por-
que estão enfermas, sentem-se tratadas como indi-
gentes. Essa é a expressão. No hospital, não há ele-
vadores, não porque estejam quebrados e precisem
de uma manutenção rápida, mas simplesmente por-
que já ultrapassaram o seu prazo de uso. Eles têm
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mais de 30 anos e não podem continuar funcionando,
pois não há mais peças para reparo, e devem ser to-
talmente trocados. Como pode funcionar um hospital
universitário sem elevadores? O que se faz com um
ferido no abdome? Com um combalido canceroso
que não tem mais forças para subir degraus? O que
se faz com as enfermarias que vi, cheias de infiltração
causada pela rede de esgoto primário? Estou falando
de fezes e urina de pessoas enfermas, as quais, cer-
tamente, têm seus dejetos infectados, e que, por cau-
sa de uma tubulação de ferro fundido que já não é tro-
cada há muitos anos, vazam pelas juntas, nas curvas,
nas derivações e infiltram-se na parede, criando uma
verdadeira comunidade de micróbios.

O Rio de Janeiro recebe R$110 milhões de ver-
ba do SUS. É preciso que esse valor seja muito mal
administrado para que, hoje, Senador Sérgio Cabral,
haja uma legião de diabéticos mutilados no nosso
Estado. No Rio de Janeiro, de quase 6 milhões de ha-
bitantes, 10%, ou seja, 600 mil, são diabéticos, mas
não há tratamento para eles na rede municipal, a não
ser o de emergência, que consiste na amputação.
Não há outro caminho. Não há cirurgiões vasculares
ou equipamento para se preverem problemas de en-
tupimento nas artérias de membros inferiores, por
isso eles são amputados. Com isso, hoje há uma le-
gião de amputados por falta de tratamento aos diabé-
ticos. Esta não é uma denúncia minha, mas do Sindi-
cato dos Médicos, das ruas, do povo, nas conversas
no trem e no metrô.

Senador Sérgio Cabral, meu companheiro de
lutas no Estado do Rio de Janeiro, o PL não se confor-
ma com isso.

Não faço qualquer crítica pessoal ou de fogo
amigo ao Presidente, que ajudamos a eleger, mas
como podemos nos submeter a uma política fiscal
que nos obriga a ter um superávit de mais de 4% do
nosso PIB, sem que possamos reduzi-lo sequer um
pouquinho? Aliás, essa foi a modesta proposta do Se-
nador Roberto Saturnino, que, inclusive, foi retirado
da relatoria exatamente por propor avanços. Como
podemos manter os juros a esses níveis, Senador
Sérgio Cabral? Hoje, a dívida brasileira cresce na re-
cessão. Olha que coisa incrível!

Diz a Folha Online: “Desemprego em São Pau-
lo cresce para 19,8%”.

O IBGE mede o desemprego nas seis principais
capitais do Brasil. No entanto, o Índice Nacional de
Desemprego é relativo ao Censo de 2000. Naquela
época, esse índice já estava na casa dos 16%. Por-
tanto, se somarmos o desemprego daquela época –
que era muito menor do que o atual – com o subem-

prego, que é de quase 14%, vamos chegar à casa
dos 30% de desempregados neste País, que é o índi-
ce da Bahia. Hoje, o IBGE nos diz que a taxa de de-
semprego em Salvador e em Recife é de 27%.

Sr. Presidente, o fascismo, o nazismo e o fran-
quismo nasceram em momentos em que as taxas de
desemprego estavam nas alturas, como as que vive-
mos hoje no Brasil. Creio que só há uma maneira de
vencermos o desemprego: com investimento do Go-
verno.

Sr. Presidente, as empresas têm R$800 bilhões
para investir, mas não há demanda. Portanto, não
vão investir. Preferem colocar o dinheiro no over, que
está dando 16% ao mês, sem correrem riscos. Ne-
nhuma empresa vai investir no microcrédito, pelo qual
tanto lutamos no ano passado, e o aprovamos. Crédi-
to é para quem tem renda, é para quem tem salário.
Nós estamos falando de desemprego, de gente que
não tem renda, que não tem salário.

O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Pois não. Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador
Sérgio Cabral.

O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Nobre Se-
nador Marcelo Crivella, eu fico feliz em vê-lo trazer a
esta Casa um assunto do nosso Estado, mais especi-
ficamente da nossa cidade, o Rio de Janeiro, referen-
te à situação da saúde pública. O Município do Rio de
Janeiro, na última década, era tido como referência
de excelência na área da saúde pública. Com dificul-
dades, mas, sob o comando do grande médico Ro-
naldo Gazzola, nos últimos dez anos, avançamos
muito na qualidade de nossas emergências nos hos-
pitais municipais. Infelizmente, estamos assistindo a
um retrocesso na área da saúde pública de nossa ci-
dade: postos de saúde mal-equipados, emergências
precárias, falta de médicos, equipamentos não repos-
tos. O Prefeito alega excesso de demanda de outros
Municípios. Isso não é justificativa. Sempre foi assim,
infelizmente. O ideal é que tivéssemos nos Municípi-
os vizinhos – V. Exª abordou o caso do Hospital Uni-
versitário Federal Antonio Pedro, que está em péssi-
ma situação –, na Baixada Fluminense, uma boa es-
trutura de saúde pública. Mas não a temos. Isso não é
um fato atual. Então, não justifica a debilidade do sis-
tema de saúde pública no Município do Rio de Janei-
ro. Eu sempre defendi, Senador Marcelo Crivella,
uma política barata, simples, de atenção primária ao
cidadão humilde. Refiro-me ao funcionamento dos
postos de saúde por 24 horas. Na gestão passada, do
Prefeito Luiz Paulo Conde, chegou-se a implantar em
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algumas unidades, em alguns postos de saúde, o fun-
cionamento 24 horas. Tive a oportunidade de verificar
o depoimento das pessoas que, anteriormente, sa-
íam de suas casas, de madrugada, com seus filhos
passando mal, para recorrerem à emergência de um
hospital. O transporte é precário e demora-se até
duas horas para chegar à emergência de um hospital,
para, ali, se disputar o atendimento médico com bale-
ados, com enfartados, com vítimas de um acidente
vascular cerebral. Então, os postos de saúde funcio-
nando 24 horas, sem dúvida, desafogariam os gran-
des hospitais. Infelizmente, isso acabou na atual ges-
tão. Estive, nesta semana, com o Presidente do Sindi-
cato dos Médicos, Dr. Jorge Darze, que fez uma ex-
posição – vejo que a V. Exª também, pois está atuali-
zado com as informações do bravo Sindicato dos Mé-
dicos do Rio de Janeiro –, e fiquei chocado com o que
ouvi e vi. Quero transmitir a V. Exª e aos demais Se-
nadores que concordo em gênero, número e grau
com o que V. Exª está colocando. Do ponto de vista
da situação macroeconômica e da vida do brasileiro,
aí é chover no molhado. De fato, vivemos uma reces-
são econômica impressionante, uma política de juros
altos inconcebível, um desemprego em percentual
assustador... Penso que devemos bater na madeira
para expulsarmos os fantasmas. Hoje a imprensa
está a relembrar o fato dos 40 anos do Golpe de 64,
que se avizinha ao final deste mês. Não tem nada a
ver. Estamos em outra situação: estabilidade demo-
crática. Temos que acentuar os valores democráti-
cos, os valores republicanos, punir quem tem que ser
punido e avançar com a democracia, com o Judiciá-
rio, com o Executivo, com o Legislativo, cada vez
mais fortes e independentes. Penso que temos que
enfrentar a situação da recessão econômica, da crise
política, mas que não tem nada a ver com a estabili-
dade democrática.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Muito obrigado, Senador Sérgio Cabral.

Concedo um aparte à Senadora Heloísa Hele-
na.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Se-
nador Marcelo Crivella, não vou entrar no debate da
política econômica para não causar nenhum prejuízo
ao pronunciamento de V. Exª, até porque V. Exª e os
demais Senadores já sabem exatamente o que penso
a respeito desse tipo de política econômica, que não
é apenas de continuidade, é aprofundamento do mo-
delo neoliberal do Governo Fernando Henrique Car-
doso. Vou tratar apenas da questão da saúde. A preo-
cupação que V. Exª nos traz é também a de Alagoas,
a do Rio Grande do Sul, a de Manaus, enfim, a de to-

dos os Estados brasileiros. Por quê? Para completar,
como se a situação já não fosse dramática, sabemos,
todos nós que somos da área da saúde, que o cha-
mado perfil epidemiológico da saúde no Brasil é o pior
do mundo. Embora tenhamos a legislação mais avan-
çada do mundo, há um abismo entre a legislação da
saúde brasileira e a realidade de vida. E o nosso perfil
epidemiológico é um dos mais difíceis. Por quê? Por-
que não superamos as chamadas doenças do subde-
senvolvimento, as doenças da pobreza, que matam,
como dengue, tuberculose, diarréia, vinculadas às
condições básicas de existência, à miserabilidade
crescente, ao empobrecimento. Para serem supera-
das, precisam, como disse o Senador Sérgio Cabral,
das chamadas portas de entrada do sistema, que são
os postos de saúde, o saneamento, a moradia, o
acesso à educação e ao emprego. Temos, hoje,
como primeira causa de morte, até nas pequenas e
pobres cidades do Rio de Janeiro, de Alagoas e tam-
bém em muitas cidades do Brasil, a violência, seja li-
gada ao trânsito ou à criminalidade, e as doenças
chamadas crônico-degenerativas, tais como câncer,
diabetes e as doenças cardiovasculares. Isso exige
do Poder Público – e V. Exª tratava disso em seu pro-
nunciamento – não apenas a mudança das condições
objetivas na porta de entrada do sistema de saúde,
que vai do centro de saúde à casa maternal, ao hospi-
tal intermediário, mas precisamos disponibilizar para
a população pobre brasileira alta tecnologia. Isso é
que é grave. O maior número de pessoas portadoras
de doenças crônico-degenerativas em fase grave é
justamente daquelas que não tiveram acesso para
tratar a hipertensão leve, a diabetes antes da seqüe-
la, o quadro inicial do câncer. Então, é a população
mais pobre do País que precisa tanto do postinho fun-
cionando como da alta tecnologia, da alta complexi-
dade da estrutura dos serviços de saúde para ser dis-
ponibilizada para ela. Sabe o que é mais grave, além
do que V. Exª disse, que é comprometer 60% do orça-
mento para viabilizar os interesses do capital finance-
iro? São os procedimentos feitos pelos hospitais pú-
blicos que não são remunerados. Depois, se fala da
crise do hospital universitário. Para V. Exª ter uma
idéia, o hospital universitário, se ele tiver disponibili-
zado apenas 20 autorizações para procedimentos a
serem feitos – inclusive apresentamos um projeto
para rever isso –, se ele atender 200 – porque o hos-
pital público não pára as pessoas na porta –, ele só
recebe por 20. Portanto, vive em crise, claro! Por falta
de gestão? Não. Por falta de competência? Não. O
problema é que o hospital público não pode, como o
hospital privado, dizer quem pode entrar e quem não
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entra. Então, saúdo V. Exª pelo pronunciamento.
Espero que estabeleçamos um mecanismo claro de
fiscalização, porque, se ao menos o que estivesse
disponibilizado no orçamento chegasse ao serviço de
saúde, com certeza, a realidade não seria tão grave
quanto essa. Portanto, parabenizo V. Exª pelo pro-
nunciamento.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Muito obrigado.

Sr. Presidente, quero acrescentar ao aparte da
Senadora Heloísa Helena mais uma prática muito no-
civa que, hoje em dia, nos 5.561 Municípios do nosso
Brasil, está-se tornando corrente.

No primeiro, segundo e terceiro ano, o prefeito
diminui a despesa e aplica recursos da saúde e da
educação – ele tem que gastar dentro daquele per-
centual da Lei Fiscal –, fazendo uma quarentena para
que esse dinheiro passe antes pelo mercado financei-
ro, a fim de que no último ano tenha bastante verbas
para fazer obras. Esse é um quadro calamitoso que
se soma a todos os outros sintomas que V. Exª acaba
de nos relatar.

Na minha cidade do Rio de Janeiro, verifiquei
isso. V. Exª vê o orçamento do Rio de Janeiro, onde,
nos três primeiros anos, diminuiu-se a despesa, e o
maior rendimento não foi do ISS, IPTU, nem Fundo
de Participação dos Municípios, mas rendimento de
aplicação financeira.

Ouço o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Crivel-

la, desde ontem, tive vontade de aparteá-lo. Mas V.
Exª foi muito breve e feliz quando citou o apóstolo Pa-
ulo, a linguagem de que deve haver amor. E V. Exª
simboliza o amor. Quero recordar que fui feliz quando
outorguei a V. Exª a maior comenda do Estado do Pi-
auí: a Medalha Mérito Renascença.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Eu que agradeço.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas o maior
prêmio não foi a comenda, mas os aplausos, o cari-
nho do povo a V. Exª. E esse carinho se vê no Brasil
todo, como foi no Piauí. E quero dizer que V. Exª é um
homem da paz. São Francisco – permita-me, sou ca-
tólico, esse nome é católico – dizia: “Pai, faça-me um
instrumento de vossa paz. Paz e bem!”. É a imagem
de V. Exª. Mas permita-me V. Exª, que é um ministro
de Deus aqui, lembrar que a paciência se esgota.
Mesmo Cristo, que pregou “amai-vos uns aos outros”,
pegou o chicote e colocou os vendilhões para fora.
Então, V. Exª pode perder a sua paciência, pegar o
chicote e bater nos maus governantes.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Sr. Presidente, é verdade que o Senador Mão Santa,
às vezes, é mão pesada. Mas os Senadores Sérgio
Cabral e Roberto Saturnino sabem que a saúde no
meu Estado é uma calamidade. Na cidade do Rio de
Janeiro, é uma calamidade.

Venho a esta tribuna fazer um apelo, em nome
do povo sofrido do meu Estado, o segundo maior ar-
recadador de impostos para a União. O Rio de Janei-
ro manda R$40 bilhões todos os anos para o Governo
Federal e recebe menos de R$1 bilhão. São Paulo
manda R$100 bilhões, mas recebe R$5 bilhões de
volta. O Rio é o Estado mais sacrificado da União. A
sua única riqueza é o petróleo, mas não recebe o
ICMS. E agora devemos perder uma grande parcela
que vai se escoar por um oleoduto que vai fazer, tal-
vez, o meu Estado entrar pelo cano.

Peço, Sr. Presidente, já que o meu tempo se es-
gotou, que V. Exª registre nos Anais este pronuncia-
mento, este pedido, este clamor, com os apartes que
o honraram.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Sem apanhamento taquigráfico.) –

Saúde na U.T.I.

Sr. Presidente Srªs e Srs. Senadores, tenho em
mãos matéria publicada no jornal O GLOBO de hoje,
na qual o Sindicato dos Médicos do Rio denuncia à
Corregedoria da União diversas irregularidades no
Hospital de Bonsucesso e pede o afastamento do di-
retor daquele hospital, Victor Grabois, que é réu em
sete processos por improbidade administrativa e já foi
condenado em dois. Há acusações de superfatura-
mento, além de compras e contratações de empresas
sem licitação. Mesmo condenado em primeira instân-
cia, o diretor continua no cargo.

Mas tenho notícias ainda mais estarrecedoras:
um dossiê de quase quinhentas páginas, elaborado
pelo Sindicato dos Médicos do Rio, mostrando a situ-
ação terrível, caótica e inadmissível dos hospitais mu-
nicipais cariocas. Devo dizer que eu mesmo visitei to-
dos os hospitais e verifiquei, in loco, as péssimas con-
dições de funcionamento deles.

Vejam os Srªs e Srs. Senadores,
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Hospital Municipal Cardoso Fontes

Segundo dossiê elaborado pelo Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro é gravíssima a situação do
Hospital Municipal Cardoso Fontes. Em 1999, aquele
hospital passou da administração do governo federal
para a gestão do governo do município do Rio de Ja-
neiro, e, a partir daí, segundo dão conta os documen-
tos anexados ao dossiê, iniciou sua total derrocada.

Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
os servidores do HMCF unidos aos moradores de Ja-
carepaguá/RJ, em maio de 1999, considerando a efi-
ciência e a tecnologia médica, como tomografia com-
putadorizada, mamografia, vídeo-laparoscopia, en-
doscopia digestiva e respiratória, quimioterapia, labo-
ratório de alta resolução, dentre outros, ali existentes,
e antevendo que a sua municipalização seria um re-
trocesso, enviaram um abaixo-assinado ao Ministro
da Saúde solicitando que aquele hospital não fosse
municipalizado.

Como se fosse uma profecia, o esperado ocor-
reu. Após a municipalização, o Hospital Municipal
Cardoso Fontes deixou de ser referência em atendi-
mentos e assistência médico-hospitalar aos cidadãos
cariocas. Pior: estabeleceu-se o caos.

Os médicos plantonistas, cirurgiões e aneste-
sistas do HMCF passaram a produzir um sem-núme-
ro de documentos apresentando os problemas e as
respectivas propostas para solução, reivindicando a
melhoria das condições de trabalho. Mas, segundo
eles, sempre foram recebidos com desdém e desca-
so pelas autoridades responsáveis.

Hospital Municipal da Piedade

O Hospital Municipal da Piedade, importantíssi-
ma unidade de atendimento da zona norte do Rio de
Janeiro, passou a ser notícia dos principais jornais do
país, pelo descaso com que as autoridades o trata-
ram, chegando a ponto de ser ameaçado de fecha-
mento por falta de pessoal médico, especialmente no
Centro de Tratamento Intensivo – CTI. Seus proble-
mas, na palavra dos promotores de justiça, são, hoje,
(abre aspas) diretamente proporcionais à própria de-
satenção dos órgãos municipais de saúde para com
aquele hospital (fecha aspas).

Das planilhas encaminhadas pela Direção do
Hospital Municipal de Piedade, tem-se os seguintes
dados:

· mais de 10.000 consultas médicas
mensais, ou mais de 134.000 consultas
médicas a cada ano;

· cerca de 3.000 cirurgias realizadas por
ano;

· mais de 4.200 internações por ano, em
142 leitos ativos;

· em torno de 13 óbitos por mês;

· quase 380.000 exames realizados no
período de janeiro a setembro de 2001;

Contudo, o mais assustador é o sem-número de
pacientes que sequer conseguem atendimento, em
razão da precariedade das condições do Hospital Mu-
nicipal de Piedade, por descaso das autoridades mu-
nicipais.

O descaso dos hospitais Souza Aguiar, Miguel
Couto e Salgado Filho com os diabéticos

Em cinco de junho de 2000, o Sindicato dos Mé-
dicos o Rio de Janeiro – SinMed – interpôs Represen-
tação ao Ministério Público do Estado do Rio de Jane-
iro, contra a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
pelo descaso em relação aos graves problemas gera-
dos pelo diabetes.

O Jornal do Brasil, de cinco de maio de 2000,
publicou artigo redigido pelo Diretor da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e pelo
Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janei-
ro, Dr. Ivan Arbex e Dr. Jorge Darze sobre a grave si-
tuação vivida pela municipalidade carioca frente ao
“diabetes” e “falta de amparo”, dizendo assim:

Um breve levantamento nos três maio-
res hospitais da rede municipal do Rio reve-
la a necessidade de um novo projeto de
atendimento. No Hospital Souza Aguiar, em
1998, cerca de 23% dos pacientes operados
pelo Serviço de Cirurgia Vascular foram am-
putados, correspondendo a 173 casos. Em
1999, até agosto, contabilizava-se o mesmo
percentual de amputados, o que revelava –
a quatro meses do fim do ano – um aumen-
to significativo dos casos.”

No Hospital Miguel Couto, até julho do ano pas-
sado, o percentual chegou a 30%. E no Hospital Sal-
gado Filho, no mesmo período, o índice saltou para
40%. Quando vivemos, em épocas passadas, fases
de melhor atendimento, esse percentual foi inferior a
10%. Estamos falando das chamadas grandes ampu-
tações, isto é, relacionadas com a perna, a coxa ou
membro superior. Se fôssemos contabilizar todas as
amputações, ou seja, de dedos, antepé etc., os índi-
ces chegariam ao redor de 70% das cirurgias vascu-
lares realizadas.
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Hospital Antonio Pedro
(em Niterói)

· estrutura predial sem manutenção;

· infiltração em vários setores;

· respiradores mecânicos quebrados;

· estrutura interna comprometida;

· ausência de controle de infecção hos-
pitalar;

· falta de medicamentos;

· déficit de pessoal.

Conclusão: situação terrível, inconcebível, cho-
cante.

O problema que compromete os hospitais uni-
versitários e de ensino, como é o caso do Hospital
Antonio Pedro, que é da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), não é muito diferente da crise que atin-
ge o sistema público de saúde como um todo. Mas
tem particularidades relevantes.

O hospital universitário tem três responsabilida-
des cruciais:

· assistir população (como todos os de-
mais hospitais públicos);

· formar a mão-de-obra de amanhã, fun-
ção determinante e de alta complexida-
de;

· investir na pesquisa, sob pena de a
medicina brasileira involuir.

Problemas enfrentados:

· Governo Federal é pouco sensível à
causa e trata o problema com descaso.
Valores de custeio estão todos agrega-
dos ao MEC, que não tem projeto de
investimento que vise à formação de
mão-de-obra nem investimento na área
de pesquisa. Resultado: degradação
dos hospitais universitários em todo o
País.

· Não há concurso público para preen-
chimento de vagas. Resultado: O Hos-
pital Antonio Pedro, por exemplo, tem
hoje 300 servidores terceirizados, mas
o Ministério Público do Trabalho impe-
de a terceirização e considera a situa-
ção ilegal.

· As três esferas de Poder (municipal,
estadual e federal) não trabalham de
forma sintonizada. A disputa por poder

político enfraquece a saúde, que já
está doente.

· O Rio de Janeiro, que já foi Capital da
República, tem a maior rede pública de
saúde do Brasil e, por isso mesmo, lá
se faz notar o agravamento da crise do
setor.

A esperança, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é que os fatos aqui narrados soem como grito
de alerta ao Congresso Nacional.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa agradece a contribuição de V. Exª e
fará a transcrição solicitada, nos termos do Regi-
mento Interno, nobre Senador Marcelo Crivella.

A Presidência, ao anunciar as palavras do nobre
Senador Antonio Carlos Magalhães, do PFL da Ba-
hia, aproveita para registrar a presença dos alunos da
3ª e 4ª séries da Escola Santa Rita de Cássia, de So-
bradinho. Para nós, Srªs e Srs. Senadores, é uma
alegria a presença das crianças, das coordenadoras
e professoras, a quem saudamos neste momento.

Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª tem
a palavra por vinte minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, des-
de que ingressei nesta Casa, tive a satisfação de ver
aprovadas proposições que apresentei e que contri-
buíram para mudar para melhor o País.

Quando Presidente do Senado, imprimi celerida-
de à tramitação de assuntos, alguns extremamente po-
lêmicos, sempre tendo como norte o bem da Nação.

Sr. Presidente, faço estes comentários em fun-
ção do que muito se tem falado sobre a necessidade
de uma agenda positiva para o País.

Graças ao meu trabalho, votou-se o Código Ci-
vil, que era de 1916, tendo como Relator o Professor
Josaphat Marinho, que deu parecer muito bom, e o
Código Civil hoje já está em vigor.

Graças ao meu trabalho naquela época, Sr. Pre-
sidente, fez-se a CPI do Judiciário, que foi uma CPI
que deu resultados, porque tive a coragem de fazê-la
contra a vontade de muitos, que depois a assinaram,
e tendo como Relator o Senador Paulo Souto, que fez
um trabalho notável, que, infelizmente, não tem sido
seguido por vários ramos do Judiciário brasileiro, sal-
vo pelo Supremo Tribunal Federal.

Por tudo isso é que posso dizer que uma agen-
da positiva, Srªs e Srs. Senadores, pressupõe ações
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efetivas: da parte do Governo Federal, implementar
ações, especialmente os programas que afirma se-
rem prioritários e que já contam com o orçamento
aprovado no Orçamento da União.

Srªs e Srs. Senadores, desculpem a insistência,
mas isso é culpa do nosso orçamento autorizativo.

Enquanto governos puderem contingenciar re-
cursos ao arrepio da vontade do Congresso Nacional,
não teremos a garantia de que investimentos impor-
tantes, vitais para a retomada do desenvolvimento,
serão realizados.

Nada poderemos fazer, além de simplesmente
vir a esta tribuna para reclamar cada vez mais.

E, se nada fizermos, a cada dia também vere-
mos o Congresso se enfraquecer – e isso é grave –
perante a Nação, levando culpa, como se vê em to-
das as pesquisas de opinião pública.

Os dados disponíveis sobre a natureza e mon-
tante contingenciado nos últimos orçamentos falam
mais do que as minhas palavras. Os investimentos
são os primeiros a serem sacrificados. Vejam, na ma-
téria do jornal O Globo, que dos quase R$14 bilhões
para investimentos em 2003, apenas 26,6% foram li-
berados. É irrisório, mas é verdade. Dos R$11 bilhões
previstos para 2004 – menos do que o previsto para
2003 – até hoje, menos de 0,4% foram executados,
não chegam a 1%.

Os valores liberados para os programas são in-
significantes (menos de 10%), se comparados com o
que estava previsto.

Senhores, investir no desenvolvimento do País,
no crescimento da economia e na melhoria dos indi-
cadores sociais não é somente uma questão de justi-
ça, é algo mais.

Bons indicadores acabam por trazer novos in-
vestimentos, tornam nossos produtos e serviços atra-
entes e nos garantem uma economia dinâmica e
competitiva. Falo assim porque isso, sem auxílio do
Governo Federal, tem ocorrido no Governo da Bahia.

Creio que os economistas podem encontrar ca-
minhos para combater – como vêm combatendo com
muita eficiência – a inflação, mas, ao mesmo tempo,
procurar o desenvolvimento para que o País cresça e
aproveite os milhões de desempregados atualmente
existentes.

Sr. Presidente, nos últimos anos, venho apre-
sentando projetos que tratam diretamente dos inte-
resses do cidadão, que sofre com os juros escorchan-
tes. Nesse sentido, apresentei projeto de lei comple-
mentar, o PLS nº 412, de 2003, que transfere para o
Cade a competência para reprimir as infrações contra

a ordem econômica e contra a concorrência, pratica-
das pelo sistema financeiro nacional.

Temos que dar um paradeiro a essa situação.
Não é possível que nada seja feito contra essa verda-
deira extorsão levada a efeito por quase todas as ins-
tituições financeiras, inclusive as públicas.

Ao mesmo tempo em que passa por aflições,
com o salário achatado e temendo o desemprego, o
trabalhador é obrigado a ver os bancos anunciarem
sucessivos lucros recordes, que, sabemos, são resul-
tantes dos altos juros e tarifas que praticam.

Dados das próprias instituições financeiras de-
monstram que a rentabilidade dos principais bancos
brasileiros é muito superior à apresentada pela indús-
tria do País. Na verdade, acreditem, são maiores que
a rentabilidade dos grandes bancos internacionais.

Os jornais deste fim de semana chamam a aten-
ção para esse fato. Como exemplo, o Grupo Votoran-
tim é emblemático. É sabido de todos que o empresá-
rio Antônio Ermírio de Moraes é um lutador e defensor
da atividade empresarial; segundo suas próprias pa-
lavras, nasceu industrial e vai permanecer industrial.
Mas o Banco Votorantim, criado há apenas 12 anos
para gerir o caixa financeiro do grupo, responde por
20% do lucro auferido por todas as suas empresas
juntas. Vejam V. Exªs, é o Grupo Votorantim, e quem
fala é o próprio Antônio Ermírio de Moraes.

E o que dizer das tarifas bancárias? As receitas
auferidas com as tarifas bancárias, Sr. Presidente,
nos últimos anos, cresceram 34% acima da inflação e
218% acima das despesas de pessoal. Estamos fa-
lando de salários. Há o que fazer? Claro que há. Não
é possível seguirmos com esse descompasso entre o
sistema financeiro e praticamente todo o resto da
economia do País.

Esse projeto se encontra na CCJ, com parecer
favorável, aguardando ser incluído em pauta. Estou
otimista. O Governo, inclusive, tem dado declarações
favoráveis a essa medida. Se vai cumprir, não sei.
Deu declarações favoráveis também ao orçamento
impositivo, que, no entanto, até agora não foi cumpri-
do e sequer entrou em pauta, embora já esteja relaci-
onado.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, tenho
procurado atender ao cidadão, que se sente encurra-
lado pela violência e se indigna com a impunidade de
criminosos, notadamente daqueles integrantes do
chamado crime organizado.

Também com parecer favorável, aguardando
entrar em pauta na CCJ, está o Projeto de Lei nº 282,
de 2003, que apresentei, determinando que acusa-
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dos de envolvimento no crime organizado e no tráfico
de entorpecentes sejam representados, tanto quanto
possível, somente pela Defensoria Pública.

De início, preciso ressaltar que a medida não
cerceia o direito de ampla defesa, que, de resto, é as-
segurado a qualquer cidadão, até porque a proposta
não impede a contratação de advogados. Basta que o
acusado – é importante dizer – comprove a origem
dos recursos para contratar o advogado. Na realida-
de, os traficantes contratam advogados, sem que sua
renda tenha origem decente.

Menos ainda, o projeto busca limitar, restringir
ou impor condições ao exercício dessa profissão, que
é absolutamente indispensável à manutenção do ple-
no Estado de direito. A medida engrandece a figura
do advogado, livrando-o do estigma, que uns poucos
vêm ajudando a erguer, de que ao advogado não inte-
ressa, não importa a origem dos recursos que paga-
rão pelo seu trabalho. Claro que isso não é verdade,
mas é o que fica na opinião pública.

O cidadão que abraça a profissão de advogado
assume, moralmente, um compromisso consigo pró-
prio e com a sociedade e pauta sua conduta profissio-
nal pelo caminho da honradez – o único caminho que
conhece e deseja o homem de bem.

Estou certo de que a medida é necessária e ur-
gente para coibir os abusos verificados, quando gran-
des criminosos se valem do produto de seus crimes
para pagar honorários milionários. Ganham fácil com
o narcotráfico e o tráfico de influência e podem pagar
ao advogado.

Tenho, também, há anos, defendido e apresen-
tado proposições que tratam de garantir o apoio das
Forças Armadas no combate ao crime. A situação tal-
vez esteja melhor, mas não está definitivamente re-
solvida. O retorno que tenho recebido da sociedade é
o melhor possível.

Sr. Presidente, jamais me esquivei de tratar de
temas polêmicos ou que, mesmo justos, ainda pudes-
sem desagradar a alguns. Muitas vezes, as minhas
falas desagradam, mas são produto do meu pensa-
mento e da minha consciência.

Nesta Casa, tramita, desde 2000, um projeto
meu que proíbe membro ou servidor de qualquer Po-
der público a aceitar de terceiros passagens e hospe-
dagens, para participar de eventos. Se o Poder en-
tende que é do interesse público, patrocine o ato ou
custeie a presença do seu agente – seja o Legislativo,
seja o Executivo ou o Judiciário. Esse projeto, Exce-
lências, encontra-se na CCJ desde agosto passado,

aguardando o turno suplementar para apreciação ter-
minativa.

Sei que o Presidente Edison Lobão tem feito o
máximo para agilizar os trabalhos da Comissão, mas
espero que veja a situação desses projetos. Compre-
endo que não sou o único autor a aguardar e pedir a
votação de projetos; muitos também estão nessas
condições. Mas vamos agilizar os trabalhos desta
Casa, ainda mais quando se trata de apreciações ter-
minativas e já que a Casa continua a receber incontá-
veis medidas provisórias.

O fato é que ao Parlamento não basta apresen-
tar a proposição. Aliás, falando de medidas provisóri-
as, quero dizer a V. Exªs que, com o meu trabalho,
ajudado pelo Senador José Fogaça, diminuí o núme-
ro das medidas provisórias. Mas elas precisam che-
gar a um termo, devem acabar. O Governo deve usar
projetos de lei, e não medidas provisórias.

Todos os Senadores esperam ver seus projetos
discutidos, aperfeiçoados quando for o caso, mas vo-
tados. Queremos vê-los votados, trazendo benefícios
para o País.

Sr. Presidente, as Lideranças do Governo vêm
dando declarações de que o País precisa de uma
agenda positiva. Ora, somos todos, Oposição e Go-
verno, favoráveis a ela. Mas a agenda positiva, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é para ser cumpri-
da. Há propostas minhas e dos meus Pares, que tra-
tam de questões objetivas e falam clara e diretamente
ao coração e à mente do cidadão brasileiro.

Vamos discuti-las!
Vamos aperfeiçoá-las no que couber e vamos

aprová-las!
Vamos transformar, afinal, a tão reclamada

agenda positiva em ações efetivas! Em vez de positi-
va, vamos fazer uma agenda efetiva.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com prazer.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – V. Exª faz um
pronunciamento, como sempre, da maior responsabi-
lidade, levantando questões essenciais para o nosso
País. Mas V. Exª centra sobre seus projetos, que
sempre estão tratando de questões cruciais para me-
lhorar a vida do povo brasileiro e lhe dar mais tranqüi-
lidade. Recordo a V. Exª um projeto de sua autoria,
aprovado aqui na legislatura passada, da criação do
Fundo de Combate à Pobreza: R$4 bilhões por ano.
Não se vê, Senador Antonio Carlos Magalhães, agora
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uma explicitação de onde esses recursos estão, efeti-
vamente, sendo alocados. No passado, sabemos que
foi criada a Bolsa-Escola, mas agora parece que ele
se perde no meio desse emaranhado do Orçamento
federal, dos programas sociais, e no fundo não sabe-
mos, efetivamente, o bem que ele está fazendo à po-
pulação. Era preciso que o Governo Federal viesse
explicitar, já que se trata de um projeto aprovado. V.
Exª chama a atenção para o desemprego. Eu lia hoje,
Senador Antonio Carlos Magalhães, que em São Pa-
ulo 20% – uma taxa histórica de desemprego – está
havendo na Grande São Paulo. Com relação à exe-
cução orçamentária, para se ter uma idéia, 0,4% V.
Exª citou que foi executado este ano do Orçamento
de investimentos do País. Pois bem. O Presidente re-
centemente falou na transposição do São Francisco,
o que V. Exª sabe que é extremamente prejudicial
para o nosso Estado da Bahia e para o Estado de Per-
nambuco. Sobre a revitalização do São Francisco,
existe dotação orçamentária, mas nem um tostão foi
gasto, neste ano, para a revitalização, que não é
transposição, mas seria um passo para uma futura
transposição. E assim, o que vemos é o aprofunda-
mento de uma política econômica que traz distorções
imensas, onde ganham o sistema financeiro e os ban-
cos. Recentemente o Banco do Brasil, num lucro es-
tupendo, teve, por avaliação do seu Presidente, clas-
sificado como lucro delicioso. E o Banco do Brasil não
foi feito, V. Exª sabe muito bem, para dar lucros delici-
osos, mas para promover o desenvolvimento do País.
Portanto, parabenizo V. Exª e deixo essa lembrança:
cobre do Governo a aplicação do Fundo de Combate
à Pobreza, que foi o grande trabalho de V. Exª a favor
dos mais carentes e mais humildes do Brasil. Muito
obrigado, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço, nobre Senador César Borges, a V.
Exª, que tem se destacado neste Senado. Quem
sabe vamos perdê-lo dentre em pouco, porque prova-
velmente o povo de Salvador vai escolhê-lo Prefeito.
V. Exª sempre traz a sua contribuição valiosa para es-
ses assuntos.

Realmente o combate à pobreza teve no Gover-
no passado um certo êxito; não teve completo por-
que, evidentemente, não foi utilizado devidamente,
só foi uma parte dele no Governo passado. Mas
fez-se o combate à fome. Todos aplaudiram o Gover-
no no combate à fome, mas ninguém viu resultados
nesse sentido. Por quê? Porque deveria se integrar
aos Governos Estaduais, que já fazem isso, ou a or-
ganizações sérias. E isso não acontece. O resultado

é que não há o combate à fome; não há o combate ao
desemprego.

Não queremos, Sr. Presidente, para terminar,
atrapalhar, de modo algum, o Governo. Ao contrário.
Estamos aqui para ajudar em tudo aquilo que for útil à
Nação. Não vamos achar que é com a CPI que se vai
resolver o assunto, não pensamos assim, pensamos
que é com ações efetivas do Governo, mas essas
ações efetivas precisam surgir o mais rápido possível
porque a população já começa a se inquietar.

Portanto, vamos fazer do Brasil de hoje e do fu-
turo o país que queremos, um país forte, rico, que não
tenha tantos desempregados e que o povo viva mais
feliz do que está vivendo. Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, o Sr. Eduardo Siqueira Campos,
2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma,
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Vou co-
meçar a sentir saudades do Senador César Borges.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, apresentei requerimento e
gostaria, se possível, que seja colocado em votação.
Estou, desde o início da sessão, pedindo para que
esse requerimento seja votado. Então, é bom que se
diga o seguinte: só vai acontecer tal hora, porque se
não, tentarei, a cada momento, que seja colocado em
votação o meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Antes da
Ordem do Dia será lido.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem, apenas para saber a que horas
começa a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O previs-
to é para às 16 horas. V. Exª é relator do item I.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Com a
palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos, pela li-
derança, para uma comunicação, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senado-
res, Senador Antonio Carlos Magalhães, Senador Pa-
paléo Paes, Senador César Borges, Senador Delcí-
dio Amaral, Senador Mão Santa, Senador Ney Suas-
suna, meus companheiros de Parlamento, caro Se-
nador Maguito Vilela, do Estado vizinho e irmão, Esta-
do de Goiás, quero, Sr. Presidente, trazer para esta
tribuna, não poderia dizer que não é apenas a minha
solidariedade ou ainda o meu desagravo, porque te-
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nho certeza que Sua Excelência, o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, dela não precisa. Refi-
ro-me, Sr. Presidente, a um comportamento que te-
nho adotado nesta Casa que tem sido o da responsa-
bilidade. Votei a favor das reformas que foram apre-
sentadas por este Governo no primeiro ano porque
entendia que um governo que estava começando
com o intuito de promover as reformas se tivesse as
reformas negadas pelo Parlamento iria dizer à opi-
nião pública nacional que lhe faltou a governabilidade
e as melhores condições. Por isso o Congresso cum-
priu a sua responsabilidade.

Tenho me portado nesta Casa sempre a favor
da estabilidade, da responsabilidade e das melhores
relações entre o Executivo e este Senado, do qual te-
nho a honra de ser o seu segundo vice-Presidente.
Mas quero, Sr. Presidente, com a mesma veemência,
com a mesma serenidade e com a mesma posição
construtiva que tenho adotado nesta Casa, repelir as
palavras ditas pelo Presidente Carlos Lessa, do
BNDES, numa aula inaugural, ontem, para calouros
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, principal-
mente pela sua condição de ex-reitor. Durante suas
palavras, o Presidente do BNDES se referiu ao Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso como um vendi-
lhão da Pátria.

Ora, Sr. Presidente, tenho visto neste Parla-
mento posições duras, oposição responsável, oposi-
ção que adota um comportamento, a meu ver, conde-
nável, pessoal e tem sido uma média das opiniões de
todos os partidos nesta Casa que nunca o Senado
teve tanta importância no cenário político nacional
como tem tido agora. E nós não vamos aceitar isso
em nenhuma hipótese. Mantivemos inclusive um en-
tendimento com o Sr. Carlos Lessa para que fizesse
sua primeira visita ao Tocantins. Digo desta tribuna: a
visita está cancelada, porque eu não vou voltar ao
meu Estado em companhia de alguém que não res-
peita o cidadão Fernando Henrique Cardoso, o Presi-
dente que fez a transição democrática, um Presidente
que me pediu – este depoimento eu já trouxe à tribu-
na desta Casa –quando fui ao seu encontro, logo que
ele deixou o Governo brasileiro e estava na França in-
clusive para receber um grande prêmio, uma grande
comenda, o seguinte: Siqueira, com a responsabilida-
de e com o papel que você tem dentro do PSDB,
peço-lhe que ensejemos a este Governo a estabilida-
de que eles procuraram nos retirar; não vamos ser o
PT do Governo do PT; vamos ser um PSDB construti-
vo para este Governo que o povo elegeu. O Presiden-
te teve grandeza ao promover a transição mais demo-
crática. Nós não vamos aceitar, Sr. Presidente, por-

que eu também não aceitarei, como Senador, que
num futuro próximo chamem o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva de vendilhão da Pátria. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso não merece esse trata-
mento!

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Será que eu podia aparteá-lo, Senador?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Dentro do horário de Liderança, dentro do
meu tempo, ouço V. Exª, desde que seja muito breve,
porque o tempo é curto.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Eu
só pediria a V. Exª que, antes, confirmasse essas ex-
pressões que saem nos jornais, pois freqüentemente
são distorcidas e deturpadas. Conheço muito bem o
Sr. Carlos Lessa, que não é uma pessoa que use ex-
pressões semelhantes. Pode ter feito críticas pesa-
das, o que também faço ao Presidente Fernando
Henrique quanto à venda do patrimônio nacional com
as privatizações. Com tudo isso concordo. Agora,
usar expressões desse tipo, duvido que ele as tenha
usado.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Senador Roberto Saturnino, agradeço e en-
tendo V. Exª. Acho que V. Exª faz o que sempre faço
nesta Casa: partir para a ponderação e para a mode-
ração.

Veja que ele estava diante de 200 alunos calou-
ros da Universidade do Federal do Rio de Janeiro e
começou a ser aplaudido. Ora, se ele tivesse introdu-
zido o tema Waldomiro, talvez fosse mais aplaudido
ainda; se tivesse dito que não concorda com a aplica-
ção do dinheiro de investimento do BNDES em outros
países, ainda que para gerar emprego aqui dentro,
talvez tivesse sido mais aplaudido ainda.

Entretanto, penso que ele escolheu o caminho
mais curto, o caminho errado para atentar contra a
honra do ex-Presidente que governou este País por
oito anos, duas vezes eleito no primeiro turno, com
grande votação e grande admiração da população
brasileira.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador, permita-me três palavras.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Permitirei a V. Exª, Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Eu não en-
tro no mérito do discurso e das expressões, porque
não o acompanhei. No entanto, dou a V. Exª apenas
um testemunho por honra. Comuniquei ao Presidente
Fernando Henrique que iria ser vice-Líder do Gover-
no. S. Exª disse: “Ajude, não podemos entrar em cri-
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se”. Concordo com V. Exª que o Presidente Fernando
Henrique realmente tem procurado a estabilidade e
não atacar o Governo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB –
TO) – Quero dizer aqui, Senador Roberto Saturnino,
que estavam não só os alunos, mas vários jornalistas,
quando ele criticou duramente os controladores da
AmBev, a quem chamou de não serem brasileiros.

Discordo também do Sr. Carlos Lessa até pela
atuação que tem tido o BNDES de colocar dinheiro
brasileiro lá fora, ainda que para apoiar empresas
brasileiras. Eu preferia esse dinheiro aqui dentro.
Creio que ele não tem o direito de subtrair a nacionali-
dade de nenhum empresário por força de joint ventu-
res, que estão sendo feitas no mundo inteiro.

Mas não quero e não tenho procuração... Não
bebo nem Brahma, nem Antarctica, nem a Nova
Schin, mas tenho o dever e a responsabilidade de
preservar o nome de um brasileiro que tem, como
ex-integrante desta Casa, a respeitabilidade e a res-
ponsabilidade de quem nos tem pedido para ajudar a
construir uma Oposição democrática, porque este
Governo foi eleito pelo povo brasileiro, o mesmo que
o elegeu um dia. Então, não merece S. Exª, o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, este tratamento.

Equivocou-se o Presidente Carlos Lessa, gra-
vemente.

Quero dizer, aqui da tribuna, que cancelo uma
reunião que considerava importante com os três Se-
nadores, os economistas, as empresas, as prefeitu-
ras do meu Estado, porque não vou ao Tocantins em
companhia de quem se refere ao Presidente Fernan-
do Henrique dessa forma.

É deplorável, Sr. Presidente. Que ele tivesse a
mesma humildade que teve o Ministro José Dirceu,
que, ao incorrer em erro – pois considero um erro a
entrevista dada ao jornalista Merval, de O Globo –, a
tempo, pediu desculpas aos Governadores do PSDB
e àqueles que propugnam pelo entendimento e pela
moderação.

O BNDES não é um banco qualquer, mas um
dos entes mais importantes do investimento para a
economia deste País. E não pode ser o seu presiden-
te, um ex-professor universitário, um ex-reitor de uni-
versidade importante, um brasileiro respeitável, que,
neste instante, rasga a sua biografia, confirmadas es-
sas palavras.

O Estado de S. Paulo fez uma transcrição lite-
ral do que disse o Sr. Carlos Lessa, e ainda disse que
está no Aurélio: “vendilhão da Pátria é aquele que tra-
fica publicamente em coisas de ordem moral”.

Isso não pode ser relacionado ao Presidente
Fernando Henrique, de nenhuma forma. Isso não po-
deria ser dito pelo Presidente do BNDES.

Nós, a Bancada do PSDB, temos lutado com
moderação e responsabilidade, tentando dar a este
Governo aquilo que a sua base aliada dinamita diaria-
mente – a estabilidade. Não tem sido fácil fazer Opo-
sição, porque a própria base aliada não deixa. Eles
próprios desestabilizam diariamente o Governo que
ajudaram a eleger.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, quero chamá-lo à responsabi-
lidade. Que o Sr. Carlos Lessa tenha a mesma humil-
dade do Ministro José Dirceu, que, em nota, pediu
desculpas à Nação, aos Governadores e ao meu Par-
tido.

Espero que o Dr. Carlos Lessa faça a retratação
pública. De outra forma, não nos restará outro cami-
nho senão processá-lo pelas palavras irresponsáveis
e inaceitáveis, que, entre outras coisas, comprome-
tem as nossas relações neste Plenário.

Se não houver por parte do Presidente do
BNDES um esclarecimento e uma retratação, Sr. Pre-
sidente, a minha posição, nesta Casa, vai sofrer uma
profunda revisão. Ou se respeita o PSDB, na pessoa
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ou não
teremos mais como manter a nossa convivência nes-
ta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Passe-

mos à Ordem do Dia.
Antes, porém, há expediente sobre a mesa que

passo a ler.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 355, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro inserção em

ata de voto de pesar, apresentação de condolências
à família, à Câmara Municipal de Balneário Cambo-
riú, pelo falecimento no dia 22 deste mês, do Sr. Antô-
nio Manoel Soares Santa, ex-Vereador e ex-Presi-
dente daquela Câmara.

Brasília, 23 de março de 2004. – Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Leonel Pavan.

V. Exª dispõe de dois minutos para encaminhar.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador) – Não
serão necessários os dois minutos, Sr. Presidente,
mas quero dizer a todo o Brasil que, na segunda-feira,
Santa Catarina perdeu um de seus políticos mais pro-
missores, e eu, um grande correligionário e amigo
pessoal.

A morte prematura, aos 49 anos de idade, do
Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário
Camboriú, Antonio Manoel Soares Santa, é uma
grande perda para mim, para Balneário Camboriú e
para Santa Catarina.

Ele morreu trabalhando. Morreu presidindo. Mor-
reu em seu gabinete. Esta era uma das marcas pessoa-
is de Santa: o trabalho e a sua dedicação ao seu povo.
Além disso, será sempre lembrado pela sua alegria de
viver, o seu desprendimento e a sua lealdade.

Carioca de nascimento, Santa adotou Balneário
Camboriú há 24 anos e lá, em nossa cidade, viveu in-
tensamente, formou a sua família, casando-se com
Ione Braga Araújo Santa, com quem teve duas filhas.

Santa era um dos homens mais fortes do nosso
PSDB e um forte candidato a ocupar um dos cargos
do Executivo nas próximas eleições.

Eleito vereador por três mandatos, a competên-
cia e a honestidade o levaram a ocupar por quatro ve-
zes consecutivas a Presidência da Câmara de Verea-
dores do Balneário Camboriú, algo inédito no Brasil.
Assim, ele foi reconhecido por toda a sua comunidade.

A Câmara Municipal de Balneário Camboriú, Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, recebeu o Certifi-
cado ISO-9001, o principal selo de qualidade existen-
te no Brasil, pelo atendimento ao público e pela orga-
nização interna.

Em uma de suas últimas entrevistas, Santa dei-
xou a seguinte mensagem:

Balneário Camboriú tem tudo para ser
forte. Basta que nós, políticos, façamos a
nossa parte, e o povo, a sua. Digo que sou
muito grato a Deus por estar no lugar que
muito me orgulha.

O Vereador Santa leva com ele, com toda a cer-
teza, a amizade do povo de Balneário Camboriú e o
carinho por ter sido um dos melhores homens públi-
cos daquela cidade.

O Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada

pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Senador Leonel Pavan, a Presidência
encaminhará o voto de pesar solicitado por V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 356, DE 2004

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 218 do
Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do empresário Rômulo Kardec de
Camargos, ex-presidente da ABCZ – Associação
Brasileira dos Criadores de Gado Zebu, ocorrido em
17 de março de 2004.

Justificação

Minas Gerais e o Brasil todo perderam mmuito
com o falecimento precoce do engenheiro-agrônomo,
pecuarista e ex-presidente da Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu (ABCZ), Rômulo Kardec de
Camargos, em Uberada MG, no vigor dos seus 60
anos incompletos.

Vinha se dedicando ao criatório da raça brah-
man, nelore e girolando. Sua atuação na pecuária co-
meçou impulsionada pelo trabalho do avô e do pai,
tradicionais pecuaristas da região do Triângulo Minei-
ro. Em 1968, formou-se engenheiro-agrônomo, espe-
cialização em zootecnia e a partir daí dedicou-se à
ABCZ, inicialmente como técnico, o que deu início a
uma trajetória ascendente na associação, chegando
a ocupar duas vezes a presidência da entidade
(1992/95 e 1998/01).

Junto com o atual presidente da ABCZ José
Olavo Mendes, participou de conquistas significativas
para a associção, tanto técnicas quanto políticas.
Implantou em 1993 o Programa de Melhoramento
Genético de Zebuínos (PMGZ), transformou a Expo-
zebu em evento internacional com a realização da
Exposição Internacional das Raças Zebuínas em
1994, foi lançada a revista ABCZ, construído o Centro
de Eventos e, a pedido da ABCZ, o termo “Pecuária”
foi incluído em 2001 na nomenclatura do Ministério da
Agricultura.

Chefiou a equipe que integrou a missão brasilei-
ra, em viagem de prospecção de material genético de
zebuínos na Índia (1998), deixando pela primeira vez
na terra de origem do zebu, a marca da ABCZ com o
primeiro registro internacional do zebu pela entidade.
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Entre os prêmios recebidos por ele estão: Mérito
Pecuário Internacional (no México e na Bolívia) e Lí-
der Empresarial do Setro Carne (Gazeta Mercantil,
em 1999 e 2000), Mérito ABCZ (2002).

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Edu-
ardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 357, DE 2004

Requer ao Ministro do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, informações
acerca do anúncio de reajuste salarial in-
ferior aos aposentados.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regi-
mento Interno, combinado com o que dispões o art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando a
competência fiscalizadora do Congresso Nacional,
que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão, infor-
mações pormenorizadas sobre o anúncio de que o
Governo planeja conceder reajuste salarial aos servi-
dores públicos, com índices diferenciados. Aos apo-
sentados, segundo notícia o jornal Correio Brazilien-
se, em entrevista com o Secretário de Recursos Hu-
manos do MPOG, Sérgio Mendonça, o reajuste seria
de apenas dez por cento do valor a ser concedido ao
pessoal ativo, Indago:

1 – É correta a informação?
2 – Haverá reajuste linear?

Justificação

Os jornais de hoje, dia 24 de março de 2004, pu-
blicam informações segundo as quais o Ministério do
Planejamento, nos estudos que promove, pretenderia
conceder aos aposentados apenas dez por cento do
valor do reajuste salarial a ser concedido aos servido-
res ativos.

A idéia intranqüiliza a família brasileira, já pena-
lizada com as alterações previstas na Reforma da
Previdência, sobretudo a taxação dos inativos e a re-
dução dos valores das pensões. Ao Senado Federal,
na condição de órgão fiscalizador, é importante co-
nhecer pormenores a respeito do assunto, daí a ra-
zão deste requerimento de Informações.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, inciso III, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 358, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja aprovada Moção
de Aplauso ao Grupo de Trabalho Amazônico (GTA),
rede que congrega 513 organizações de trabalhado-
res da Amazônia, pela vitória na ação administrativa
para o cancelamento do registro do nome cupuaçu
como domínio das empresas japonesas Asahi Foods
e Cupuaçu Internacional, obtida no último dia 10 de
março por decisão do Escritório de Marcas e Patentes
do Japão.

Justificação

A Rede Grupo de Trabalho Amazônico (GTA)
protocolou em março de 2003 ação administrativa no
Japão destinada a cancelar o registro do nome cupu-
açu, apropriado indevidamente pelas empresas Asa-
hi Foods e Cupuaçu Internacional, situação que pas-
sou a inviabilizar a comercialização do produto bene-
ficiado por cooperativas de trabalhadores da Amazô-
nia mediante a fabricação de bombons, geléias e até
mesmo o cupulate (chocolate feito com a semente do
cupuaçu), desenvolvimento pela Embrapa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária.

Tudo começou quando, em 2002, pequenos
produtores rurais do Pará reunidos na Cooperativa
Doces Tropicais descobriram a barreira criada ao ten-
tarem exportar o cupuaçu para a Alemanha. A ação
administrativa, a partir de então, ganhou dimensão
mediante o início de uma campanha contra a biopira-
taria do produto, intitulada O Cupuaçu é Nosso, ga-
nhando inclusive ampla repercussão na Câmara dos
Deputados.

O GTA e diversos colaboradores, como pesqui-
sadores e lideranças envolvidos com a construção da
Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversida-
de e Conhecimentos Tradicionais, empreenderam gi-
gante esforço para levar à opinião pública brasileira e
internacional seu libelo contra a biopirataria, chaman-
do a atenção para outros casos menos populares
como o uso de conhecimentos tradicionais e indíge-
nas e a apropriação de genes do sangue.

Desse modo, a campanha O Cupuaçu é Nosso,
promovida pelo GTA, contribuiu para maior conscien-
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tização dos brasileiros e povos amazônidas sobre a
biopirataria, a favor do enfrentamento contra os pira-
tas da biodiversidade, a favor do direito dos trabalha-
dores amazônidas comercializarem as riquezas da
região e pela preservação do conhecimento que de-
tém as populações tradicionais da região.

Ademais, não foi apenas a vitória que consagra
o cancelamento de uma marca em poder de empre-
sas estrangeiras. É sobretudo a vitória da sociedade
civil, a demonstração do poder que tem e teve para
reagir à monopolização das riquezas da Amazônia,
apesar de todos os obstáculos e desgastes, signifi-
cando que esta importante conquista respaldará no-
vas ações contra a biopirataria. Pelo esforço e empe-
nho do GTA durante todo este processo, cuja causa
ganhou amplitude internacional, considero de justiça
esta Moção de Aplauso.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Fáti-
ma Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência encaminhará os votos de apla-
uso solicitados.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 359, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada
do Requerimento de Informação nº 113/2004.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. –
Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO Nº 360, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada
do Requerimento de informação nº 169/20004.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004 . –
Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência defere os requerimentos lidos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência convoca as Srªs e os Srs. Sena-
dores que se encontram em outras dependências da
Casa para o início da Ordem do Dia. E solicita às co-
missões que estejam com seus trabalhos em anda-
mento, que, para cumprir o Regimento, suspen-
dam-nos imediatamente para que possamos come-
çar a Ordem do Dia.

Consulto se a Senadora Ideli Salvatti, que havia
pedido inscrição para antes da Ordem do Dia, deseja
falar neste momento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, se V. Exª me permitir, eu gostaria de po-
der usar da palavra, até para permitir a chegada dos
Senadores que estão na Comissão de Constituição e
Justiça votando os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senadora Ideli Salvatti, este Presidente solicita
escusas a V. Exª, uma vez que o Senador Romeu
Tuma, que me antecedia na Presidência, anunciou o
início da Ordem do Dia. Fico eu devendo a V. Exª des-
culpas, garantindo-lhe a oportunidade de fazer uso da
palavra no decorrer da sessão, após a Ordem do Dia.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
está anunciada a Ordem do Dia, parece-me que, pelo
Regimento, as Comissões têm que parar o trabalho.
É conveniente, portanto, avisá-las.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Foi o que solicitou esta Presidência. Agradeço
a V. Exª, Senador Ramez Tebet. Esta Presidência de-
termina que a Secretaria-Geral da Mesa ligue imedia-
tamente para todas as Comissões que ainda estejam
funcionando para que as Srªs e os Srs. Senadores
possam deixar os trabalhos e virem ao plenário, uma
vez que vamos iniciar as votações.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me per-
mite, porque os Senadores estão começando a che-
gar e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, como eu já disse, estava votando os destaques.

Ontem à tarde, o Senador Osmar Dias levantou
uma questão muito grave, que todos estamos acom-
panhando, que é a situação do porto de Paranaguá.
S. Exª solicitou da parte do Líder do Governo alguma
busca de negociação, de intermediação para solucio-
nar a questão. E tendo colocado a necessidade de
darmos andamento na tramitação do projeto de bios-
segurança, o próprio Senador Osmar Dias e o Sena-
dor Aloizio Mercadante acabaram sugerindo a possi-
bilidade de que nas comissões onde o projeto tenha
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obrigatoriamente de passar – as Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos
Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais, e há
uma solicitação de que também passe na Comissão
de Educação – pudesse haver algum tipo de articula-
ção entre as presidências e os seus membros no sen-
tido de agilizarmos a votação do projeto de biossegu-
rança nas referidas comissões, a fim de que ele pos-
sa vir para deliberação no plenário o mais rapidamen-
te possível, tão logo tenhamos a pauta desobstruída
pelas medidas provisórias.

Então, gostaria de solicitar à Presidência que in-
tercedesse junto aos presidentes das quatro comis-
sões, para que pudéssemos ter algum tipo de enten-
dimento e assim agilizarmos a tramitação, porque in-
clusive estão solicitadas audiências públicas, e tão
logo a pauta esteja desobstruída, o projeto possa vir
para deliberação e votação no plenário.

Esse, portanto, é o apelo que faço à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Em resposta às considerações de V. Exª, no-
bre Líder Ideli Salvatti, esta Presidência esclarece
que, em primeiro lugar, para ser votado o requerimen-
to de autoria do nobre Senador Osmar Dias, a primei-
ra coisa que temos que fazer é desobstruir a pauta. E,
em segundo lugar, o entendimento entre os quatro
Presidentes das referidas Comissões cabem a S.
Exªs. Esta Presidência, no entanto, envidará todos os
esforços para que assim seja feito.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 148, DE 2003

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 148, de 2003, que atribui com-
petências à Agencia Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS e fixa as diretrizes a se-
rem observadas na definição de normas
para implantação de programas especiais
de incentivo à adaptação de contratos ante-
riores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Relator revisor: Senador Ney Suassu-
na (PMDB – PB).

A matéria constou da Ordem do Dia das ses-
sões deliberativas ordinárias de 17, 18 e 23 do cor-
rente, quando teve sua apreciação sobrestada, em

virtude da falta de acordo de lideranças para sua
deliberação.

À Medida Provisória foram apresentadas cinco
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Dr. Pinotti (PFL – SP), preli-
minarmente pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela ade-
quação financeira e orçamentária da Medida Provisó-
ria; e, quanto ao mérito, favorável à Medida Provisória
e às Emendas nºs 1 e 4, nos termos do Projeto de Lei
de Conversão nº 11, de 2004, e contrário às demais
emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 17 de dezembro últi-
mo e não se instalou;

– a medida provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 26 de janei-
ro, tendo sido aprovada naquela Casa no
dia 10 de março, sendo prejudicado o Proje-
to de Lei de Conversão nº 11, de 2004, e as
emendas;

– o prazo de 45 dias para apreciação
da matéria pelo Congresso Nacional esgo-
tou-se no dia 25 de fevereiro, e o de 60 dias
de vigência, no dia 11 de março, tendo sido
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 16 de
março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes, porém, designo o nobre Senador Ney
Suassuna, Relator revisor, a quem concedo a pala-
vra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente da República,
nos termos do art. 62 da Constituição Federal, adotou
a Medida Provisória (MPV) nº 148, de 15 de dezem-
bro de 2003, que atribui competências à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) e fixa as diretri-
zes a serem observadas na definição de normas para
implantação de programas especiais de incentivo à
adaptação de contratos anteriores à Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998.
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A Medida Provisória em questão tem por intuito
estimular a adaptação dos contratos de planos priva-
dos de assistência à saúde, firmados antes de 02 de
janeiro de 1999. A adaptação será feita por meio de
programas especiais a serem instituídos pela Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS).

A Exposição de Motivos nº 99, de 21 de novem-
bro de 2003, do Ministério da Saúde, informa que tal
iniciativa visa resolver os problemas jurídicos advin-
dos da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal
(STF) que considerou inconstitucionais os dispositi-
vos da Lei nº 9.656, de 1998 (Lei dos Planos de Saú-
de), que alcançavam os contratos em curso à época
do início da sua vigência.

No prazo estabelecido pelo art. 4º, caput, da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, foram apresentadas cinco
emendas perante a Comissão Mista, todas rejeitadas
pela Câmara dos Deputados, que julgou por bem
acolher a MPV nos termos em que foi editada. Dessa
forma, o Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2004,
apresentado pelo eminente Relator, Deputado Dr. Pi-
notti, ficou prejudicado.

II – Análise

Nos termos do art. 62, §5º, da Constituição Fe-
deral e da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, cabe a esta Casa deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e de urgência, além da adequação orçamentária e
financeira e do mérito da Medida Provisória submeti-
da a sua apreciação.

A relevância e a urgência da MPV nº 148, de
2003, estão justificadas pela situação de incerteza ge-
rada no setor de saúde suplementar em conseqüência
da decisão liminar do STF, que deve ser sanada pela
migração dos contratos antigos para os novos.

Vale salientar que a matéria não se inclui entre
aquelas sobre as quais o Poder Executivo está impe-
dido de dispor por medida provisória, conforme o art.
62, §1º, da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, a proposição em análise traz
benefícios inequívocos para a população brasileira
ao conferir competência à ANS para coordenar a ins-
tituição de programas de migração em massa dos
contratos antigos para os novos. A migração de gran-
de número de contratos é muito menos onerosa do
que a adaptação individual, caso a caso, pois, entre
outras vantagens, há uma diluição do risco. Esse fato,
por si só, já poderá representar um significativo estí-
mulo à migração.

A migração para novos contratos, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, firmados de acordo com as

determinações da Lei dos Planos de Saúde, é a única
solução eficaz e definitiva para os constantes litígios,
envolvendo consumidores e operadoras, acerca de
questões de limites de coberturas.

A adequação orçamentária e financeira da pro-
posição em comento foi atestada pela Consultoria de
Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Fede-
ral, por meio da Nota Técnica nº 249, de 2003.

Sr. Presidente, eu ia esta medida provisória on-
tem, mas o PFL tinha uma dúvida e seu Líder solicitou
um prazo de 24 horas. Não encontramos na Medida
Provisória absolutamente nada a ser modificado.
Esta Casa revisora diz, pela voz do Relator, que não
há, por fim, reparos a fazer quanto à constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa da Medida.

Assim, em face das razões acima expostas, o
voto é pela aprovação da Medida Provisória nº 148, de
2003, nos termos em que foi originalmente editada.

Este, o parecer.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 298, DE 2004 – PLEN

De Plenário, sobre a Medida Provi-
sória nº 148, de 15 de dezembro de 2003,
que atribui competências à Agência Naci-
onal de Saúde Suplementar (ANS) e fixa
as diretrizes a serem observadas na defi-
nição de normas para implantação de
programas especiais de incentivo à
adaptação de contratos anteriores à Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Relator Revisor: Ney Suassuna

I – Relatório

O Presidente da República, nos termos do art.
62 da Constituição Federal, adotou a Medida Provisó-
ria (MPV) nº 148, de 15 de dezembro de 2003, que
atribui competências à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e fixa as diretrizes a serem obser-
vadas na definição de normas para implantação de
programas especiais de incentivo à adaptação de
contratos anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998.

A medida provisória em questão tem por intuito
estimular a adaptação dos contratos de planos priva-
dos de assistência à saúde, firmados antes de 2 de ja-
neiro de 1999. A adaptação será feita por meio de
programas especiais a serem instituídos pela ANS.

A Exposição de Motivos nº 99, de 21 de novem-
bro de 2003, do Ministério da Saúde, informa que tal
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iniciativa visa resolver os problemas jurídicos advin-
dos da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal
(STF) que considerou inconstitucionais os dispositi-
vos da Lei nº 9.656, de 1998 (Lei dos Planos de Saú-
de), que alcançavam os contratos em curso à época
do início da sua vigência.

No prazo estabelecido pelo art. 4º, caput, da
Resolução nº 1, de 2002-CN, foram apresentadas
cinco emendas perante a Comissão Mista, todas reje-
itadas pela Câmara dos Deputados, que julgou por
bem acolher a MPV nos termos em que foi editada.
Dessa forma, o Projeto de Lei de Conversão nº 11, de
2004, apresentado pelo eminente relator, Deputado
Dr. Pinotti, ficou prejudicado.

II – Análise

Nos termos do art. 62, § 5º, da Constituição Fe-
deral e da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, cabe a esta Casa deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e de urgência, além da adequação orçamentária e
financeira e do mérito da medida provisória submeti-
da a sua apreciação.

A relevância e a urgência da MPV nº 148, de
2003, estão justificadas pela situação de incerteza ge-
rada no setor de saúde suplementar em conseqüência
da decisão liminar do STF, que deve ser sanada pela
migração dos contratos antigos para os novos.

Vale salientar que a matéria não se inclui entre
aquelas sobre as quais o Poder Executivo está impe-
dido de dispor por medida provisória, conforme o art.
62, § 1º da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, a proposição em análise traz
benefícios inequívocos para a população brasileira
ao conferir competência à ANS para coordenar a ins-
tituição de programas de migração em massa dos
contratos antigos para os novos. A migração de gran-
de número de contratos é muito menos onerosa do
que a adaptação individual, caso a caso, pois, entre
outras vantagens, há uma diluição do risco. Esse fato,
por si só, já poderá representar um significativo estí-
mulo à migração.

A migração para contratos novos, firmados de
acordo com as determinações da Lei dos Planos de
Saúde, é a única solução eficaz e definitiva para os
constantes litígios, envolvendo consumidores e ope-
radoras, acerca de questões de limites de coberturas.

A adequação orçamentária e financeira da pro-
posição em comento foi atestada pela Consultoria de
Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Fede-
ral, por meio da Nota Técnica n] 249, de 2003.

Não há, por fim, reparos a fazer quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva da Medida.

III – Voto

Assim, em face das razões acima expostas, o
voto é pela aprovação da Medida Provisória nº 148, de
2003, nos termos em que foi originalmente editada.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Ney
Suassuna, Relator Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O parecer é favorável à Medida Provisória.

Cópia do parecer encontra-se à disposição das
Srªs e dos Srs. Senadores nas suas bancadas.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado
Dr. Pinotti (PFL – SP), e do Relator revisor, Senador
Ney Suassuna, pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas as preliminares, passa-se à aprecia-
ção do mérito da matéria.

Discussão da Medida Provisória e das emen-
das, em turno único.

A palavra está à disposição das Srªs e Srs. Sena-
dores para discutirem a Medida Provisória. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo
das emendas, em turno único.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
aos Senadores que estiverem interessados. (Pausa.)

Nenhuma inscrição. Encerrado o encaminha-
mento.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a Me-
dida Provisória queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.)

Aprovada, com o voto contrário, que a Ata regis-
trará, da nobre Senadora Heloísa Helena.

Passa-se à votação das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados e ao Presidente da República.

É a seguinte a medida provisória apro-
vada:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 149, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 149, de 2003, que autoriza o
Poder Executivo a doar à República da Bolí-
via vacinas contra a febre aftosa.

Relator revisor: Papaléo Paes
(PMDB – AP).

A matéria constou da Ordem do Dia das ses-
sões deliberativas ordinárias dos dias 17, 18 e 23 do
corrente, quando teve a sua apreciação sobrestada,
em virtude da falta de acordo das lideranças para
deliberação da Medida Provisória nº 148, de 2003.

À medida provisória foram apresentadas duas
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Pompeo de Mattos (PDT –
RS), preliminarmente pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária e, quanto ao
mérito, favorável à medida provisória e pela rejeição
das Emendas nºs 1 e 2.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 18 de dezembro e
não se instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 26 de janei-
ro, tendo sido apreciada naquela Casa no
dia 10 de março;

– o prazo de 45 dias para apreciação
da matéria pelo Congresso Nacional esgo-
tou-se no dia 26 de fevereiro, e o de 60 dias
de vigência, no último dia 12, tendo sido
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado no dia 16 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes, porém, designo o nobre Senador Papa-
léo Paes Relator revisor, a quem concedo a palavra
para proferir o seu relatório.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a matéria foi aprovada na
sessão plenária da Câmara dos Deputados no dia 10
de março de 2004, rejeitadas as duas emendas apre-
sentadas. Foi então encaminhada ao Senado Fede-
ral, por meio do ofício de 15 de março de 2004, do
Exmº Sr. 1º Secretário da Câmara.

O art. 62 da Constituição Federal instituiu o ins-
trumento da medida provisória, com força de lei, a ser
adotada pelo Presidente da República nos casos de
relevância e urgência, e enumera as matérias sobre
as quais é vedada a sua edição.

A Medida Provisória nº 149, de 16 de dezembro
de 2003, autoriza a doação de vacinas contra a febre
ftosa à República da Bolívia, nos casos de compro -
vada iminência de risco sanitário para a pecuária bra-
sileira.

Determina, ainda, que a iminência do risco sani-
tário caracterizar-se-á nos casos de possibilidade de
introdução do vírus da febre aftosa em território nacio-
nal, proveniente da República da Bolívia.

Segundo explica a Exposição de Motivos enca-
minhada pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a febre aftosa é considerada doença
transfronteiriça, em decorrência das características
da doença e do alto poder de difusão. A erradicação
da febre aftosa requer, portanto, estreita colaboração
entre os países da América do Sul.

Destaca, ainda, que, no território da República
da Bolívia, registram-se, no presente momento, ca-
sos de febre aftosa, fato que representa grande risco
para o rebanho brasileiro, tendo em vista a grande
área de fronteira nacional. O agravamento da situa-
ção sanitária na Bolívia contribui para a vulnerabilida-
de da zona livre de febre aftosa com vacinação do
Brasil, o que poderá trazer sérios prejuízos para as
exportações brasileiras de produtos agropecuários.

Análise.
O Governo brasileiro tem apoiado a Bolívia no

combate à febre aftosa por meio da doação de vaci-
nas e do acompanhamento das atividades de vacina-
ção.

A Exposição de Motivos ressalta que a não-rea-
lização da imunização em tempo hábil, por falta ou in-
suficiência de vacinas, põe em risco todo o esforço
desenvolvido pelo Brasil para a garantia do status sa-
nitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação,
situação essa em fase de consolidação e reconheci-
mento pela comunidade internacional.
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O exposto acima caracteriza a existência dos
requisitos constitucionais para a medida provisória,
isto é, a relevância, por se tratar de questão de mani-
festo interesse público, e a urgência, visto que, com a
chegada do período das chuvas, registra-se um au-
mento na dificuldade de manejo dos animais, dificul-
tando também o controle de sua passagem pela fron-
teira.

A vacinação deverá, portanto, ser realizada o
mais cedo possível, para que se possa assegurar
que, caso algum animal atravesse a fronteira e não
seja detectado pelo sistema de vigilância, esteja imu-
nizado.

Da análise da matéria em tela, conclui-se que
não há inclusão de assunto diverso do tema tratado
na medida provisória, tampouco padecendo ela de
qualquer vício no tocante à sua admissibilidade, uma
vez que satisfaz as condições exigidas pelo dispositi-
vo constitucional.

Por todo o exposto, Sr. Presidente, voto favora-
velmente à aprovação da Medida Provisória nº 149,
de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar à Re-
pública da Bolívia vacinas contra a febre aftosa.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 299, DE 2004 – PLEN

Sobre a Medida Provisória 149/03,
que autoriza o Poder Executivo a doar à
República da Bolívia vacinas contra a fe-
bre aftosa.

Relator: Papaléo Paes

I – Relatório

Esta Casa é chamada a examinar a Medida Provi-
sória nº 149/03, que autoriza o Poder Executivo a doar à
República da Bolívia vacinas contra a febre aftosa.

A matéria foi aprovada na Sessão Plenária da
Câmara dos Deputados no dia 10 de março de 2004,
rejeitadas as duas emendas apresentadas. Foi então
encaminhada ao Senado Federal, por meio do ofício
de 15 de março de 2004, do Excelentíssimo Senhor
Primeiro-Secretário da Câmara.

O art. 62, da Constituição Federal, instituiu o
instrumento da Medida Provisória, com força de lei, a
ser adotada pelo Presidente da República nos casos
de relevância e urgência, e enumera as matérias so-
bre as quais é vedada a sua edição.

A Medida Provisória nº 149, de 16 de dezembro
de 2003, autoriza a doação de vacinas contra a febre

ftosa à República da Bolívia, nos casos de compro -
vada iminência de risco sanitário para a pecuária bra-
sileira.

Determina ainda que a iminência do risco sani-
tário caracterizar-se-á nos casos de possibilidade de
introdução do vírus da febre aftosa em território nacio-
nal, proveniente da República da Bolívia.

Segundo explica a Exposição de Motivos enca-
minhada pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a febre aftosa é considerada doença
transfronteiriça, em decorrência das características
da doença e do seu alto poder de difusão. A erradica-
ção da febre aftosa requer, portanto, estreita colabo-
ração entre os países da América do Sul.

Destaca ainda que no território da República da
Bolívia registram-se, no presente momento, casos de
febre aftosa, fato que representa grande risco para o
rebanho brasileiro, tendo em vista a grande área de
fronteira nacional. O agravamento da situação sanitá-
ria na Bolívia contribui para a vulnerabilidade da zona
livre de febre aftosa com vacinação do Brasil, o que
poderá trazer sérios prejuízos para as exportações
brasileiras de produtos agropecuários.

II – Análise

O Governo Brasileiro tem apoiado a Bolívia no
combate à febre aftosa, por meio da doação de vacinas
e do acompanhamento das atividades de vacinação.

A Exposição de Motivos ressalta que a não reali-
zação de imunização em tempo hábil, por falta ou in-
suficiência de vacinas, põe em risco todo o esforço
desenvolvido pelo Brasil para a garantia do status sa-
nitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação,
situação esta em fase de consolidação e reconheci-
mento pela comunidade internacional.

O exposto acima caracteriza a existência dos
requisitos constitucionais para a Medida Provisória,
isto é, a relevância, por se tratar de questão de mani-
festo interesse público; e a urgência, visto que, com a
chegada do período das chuvas, registra-se um au-
mento na dificuldade de manejo dos animais, dificul-
tando também o controle de sua passagem pela fron-
teira. A vacinação deverá, portanto, ser realizada o
mais cedo possível, para que se possa assegurar
que, caso algum animal atravesse a fronteira e não
seja detectado pelo sistema de vigilância, este esteja
imunizado.

Da análise da matéria em tela, conclui-se que
não há inclusão de assunto diverso do tema tratado
na Medida Provisória, tampouco padecendo ela de
qualquer vício no tocante à sua admissibilidade, uma
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vez que satisfaz as condições exigidas pelo dispositi-
vo constitucional.

III – Voto

Por todo o exposto, voto favoravelmente à apro-
vação da Medida Provisória 149/03, que autoriza o
Poder Executivo a doar à República da Bolívia vaci-
nas contra a febre aftosa.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Pa-
paléo Paes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência pede a atenção do Plenário.

O parecer é favorável à Medida Provisória.
Cópia do parecer encontra-se à disposição das

Srªs e dos Srs. Senadores nas suas bancadas.
Antes de se encerrar a discussão, o Plenário de-

verá, em apreciação preliminar, decidir pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência e pela adequação financeira e orça-
mentária da Medida Provisória, nos termos do art. 8º
da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado
Pompeo de Mattos (PDT – RS), e do Relator revisor, o
nobre Senador Papaléo Paes, pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e pela adequação financeira e orçamentária da
medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Em discussão a medida provisória e as emen-

das, em turno único.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)

– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – V. Exª, Senadora Heloísa Helena, falará em
seguida ao Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nem
quero discutir, quero apenas registrar meu inconfor-
mismo em relação a essa enxurrada de medidas pro-
visórias, que nos leva a votar matéria dessa natureza
como se fosse realmente de relevância e urgência.

Votaremos uma Medida Provisória que autoriza
o Poder Executivo a doar à República da Bolívia vaci-

na contra febre aftosa. Fica difícil entender a relevân-
cia de matéria dessa natureza.

Por que o Senado Federal e o Congresso Naci-
onal são obrigados a aceitar esse tipo de procedi-
mento por parte do Poder Executivo? Estamos can-
sados de ouvir a mesma ladainha: que as medidas
provisórias estão comprometendo a agenda positiva,
que trancam a pauta e impedem a votação de proje-
tos importantes. Mas votar matéria dessa natureza na
forma de medida provisória extrapola os limites do
bom senso.

Essa atitude revela a vocação autoritária do Go-
verno, que impõe sua vontade por meio de medida
provisória em relação a assuntos importantes, que de-
veriam merecer ampla discussão e participação popu-
lar, com a busca da opinião de entidades representati-
vas dos mais diversos segmentos da sociedade.

Já votamos aqui matéria de natureza educacio-
nal, de natureza econômica, matérias importantes
para o futuro do País, por meio de medida provisória,
sem a necessária discussão e aprofundamento do
debate. Hoje, outra vez, somos submetidos a esse
vexame político.

Estamos votando uma série de medidas provi-
sórias, sem atender os pressupostos básicos de rele-
vância e urgência. Neste caso, estamos aprovando,
por medida provisória, a doação de vacina aftosa à
Bolívia.

Sr. Presidente, mais uma vez, fica o registro de
nosso inconformismo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Antes de conceder a palavra à nobre Senadora
Heloísa Helena, próxima inscrita para discutir a maté-
ria, a Presidência deseja registrar a presença, em
nossas galerias, de visitantes da Suíça. Para nós,
Srªs e Srs. Senadores, é uma honra a visita de S. Sªs
a esta Casa.

Tem a palavra a Senadora Heloísa Helena, para
discutir.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, concordo com as legíti-
mas reclamações que são feitas nesta Casa contra o
abuso da utilização das medidas provisórias. O Go-
verno Lula repete o Governo Fernando Henrique Car-
doso, de forma mais exagerada, em relação às medi-
das provisórias, mas é porque o Congresso Nacional
deixa que se faça isso. O Congresso Nacional admite
ser um medíocre anexo arquitetônico dos interesses
do Palácio do Planalto, quer seja abrindo mão da sua
tarefa nobre de fiscalizar, quer seja deixando de legis-
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lar. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional
efetivamente se merecem, lógico que com as exce-
ções que são todos os dias aqui devidamente verifi-
cadas nesse tipo de comportamento. Sem dúvida,
nesse aspecto – repito –, o Governo Lula repete o Go-
verno Fernando Henrique.

Entretanto, no caso específico, Sr. Presidente,
voto favoravelmente à medida provisória e cumpri-
mento o Senador Papaléo Paes pelo relatório. É evi-
dente que temos um problema grave, que é o da febre
aftosa. Como temos uma grande área de fronteira, é
de fundamental importância que os avanços obtidos
no Brasil, nas chamadas “zonas livres de febre aftosa
sem vacinação” ou “zonas livres de febre aftosa com
vacinação”, justamente as áreas que têm fronteiras
com os países vizinhos, sejam compartilhados, inclu-
sive com a Bolívia. Então, é de fundamental importân-
cia que essa medida seja aprovada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gosta-
ria de fazer um apelo, porque todos nós sabemos da
gravidade do problema existente no Norte e no Nor-
deste. Muitas vezes, para não perder os chamados
acordos comerciais internacionais e para não assustar
os outros países em função do tamanho do rebanho
brasileiro, escondem-se os dados, porque, como se
sabe, qualquer notícia sobre a existência de febre afto-
sa acaba funcionando como barreira comercial. Quan-
do as grandes nações não estabelecem barreiras co-
merciais contra o Brasil, às vezes o perfil epidemiológi-
co ou determinadas doenças funcionam como tais.

Então, há uma situação gravíssima no Norte e
no Nordeste. No Acre e em Rondônia houve alguns
avanços, mas no resto do Norte e no Nordeste há pro-
blemas gravíssimos devido à falta de monitoramento
do rebanho, que não é cadastrado nem no nascimen-
to nem no abate; as vacinações não são monitoradas;
muitos dados são escondidos. Por mais que compre-
endamos a necessidade de doar vacinas à Bolívia,
que tem fronteira justamente com aqueles Estados
que conseguiram avanços e se tornaram zonas livres
de febre aftosa, é de fundamental importância investir
nessa área no Norte e no Nordeste.

Recebi vários e-mails, correspondências e tele-
fonemas de produtores, pequenos e médios, do Norte
e do Nordeste, reclamando disso. A situação é alar-
mante, porque eles estão, Senador Tião Viana, sob
risco desconhecido. Prova disso é que não há nem
estatística para mostrar o que ocorre. O Norte e o
Nordeste, salvaguardando raríssimas exceções, es-
tão sob a denominação “risco desconhecido”. Não se
tem conhecimento de nenhum fato, estatística ou mo-
nitoramento.

Do mesmo jeito que voto favoravelmente a essa
matéria, porque a fronteira nacional exige esse tipo
de medida, considero inadmissível, vexatório, vergo-
nhoso que no Norte e no Nordeste não estejam sendo
aplicadas as medidas sanitárias necessárias para
proteger também os interesses comerciais daquelas
regiões e a saúde de suas respectivas populações
contra essa doença de extrema gravidade.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Seguindo a ordem das inscrições para discutir
a matéria, concedo a palavra ao nobre Senador Tião
Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, essa é uma discussão da maior im-
portância para o País.

Eu estava ouvindo atentamente o nobre Sena-
dor Alvaro Dias, que manifestou preocupações rele-
vantes, que disse que nós não podemos regular ma-
térias dessa natureza com medida provisória. Ne-
nhum Senador tem satisfação ou regozijo com o fluxo
de medidas provisórias no Parlamento, mas necessi-
tamos de uma fase de transição para mudar essa rea-
lidade política.

Penso que uma matéria dessa natureza deve
ser tratada como incontestável, porque veja bem, Sr.
Presidente, na fronteira com a Bolívia, envolvendo o
Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
há mais de sessenta milhões de reses. Isso tem um
impacto extraordinário na grande economia nacional,
na economia da América do Sul, na política de expor-
tação, na balança comercial brasileira. Seguramente,
existe uma omissão histórica quanto à febre aftosa,
como bem disse a Senadora Heloísa Helena.

Na transição da década de 60 para a de 70, hou-
ve um pacto nacional de controle da febre aftosa.
Houve a participação da iniciativa privada e da socie-
dade, que investiram algo em torno de US$15 mi-
lhões no combate da febre aftosa. Infelizmente, essa
política de parceria e co-responsabilidade ficou es-
quecida, e hoje há apenas ações pontuais.

Penso que, neste caso, é estratégico, é inteli-
gente e inadiável que exista uma ação protetora para
as nossas fronteiras, porque dispomos de um reba-
nho de mais de sessenta milhões de reses.

Vale lembrar que o Município de Naviraí, há
poucos anos, sofreu forte aflição porque o Estado do
Mato Grosso do Sul já possuía a certificação de área
livre da aftosa. Rondônia recebeu a certificação de
Estado livre da aftosa durante este ano e nós, do
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Acre, receberemos durante este ano o referido certifi-
cado, assim como o Pará, cujo rebanho será vacina-
do, porque há um impasse conceitual entre o Ministé-
rio da Agricultura e os países exportadores sobre o
que significa ficar livre da doença com ou sem vacina-
ção. Mas foram dados passos efetivos. O Nordeste
vive essa situação de penúria. Portanto, o discurso da
Senadora Heloísa Helena merece total solidariedade
e concordância. Tenho certeza absoluta de que o
nosso Governo está atento para essa questão e irá
traçar um plano estratégico fundamental de mudança
efetiva dessa realidade, pois a pecuária é um fator
alavancador da macroeconomia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Para organizar os trabalhos e dar ciência aos
Senadores da lista de inscrição, a Presidência vai
enumerar os oradores inscritos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de inscrever-me,
pela Liderança do PSDB, para falar após a Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª está devidamente inscrita, Senadora Lú-
cia Vânia.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, solicito a retirada de minha inscrição, por-
que vou tratar de outro assunto neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– A Presidência agradece a contribuição de V. Exª, uma
vez que há na pauta 16 medidas provisórias.

Esclareço ao Plenário que estão inscritos após os
Senadores Alvaro Dias, Heloísa Helena e Tião Viana,
os Senadores Osmar Dias, Jonas Pinheiro, Leomar Qu-
intanilha, Valdir Raupp e Ramez Tebet. Lembro que
houve a desistência do Senador Sibá Machado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, solicito minha inscrição, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Solicitam inscrição os Senadores César Bor-
ges e João Batista Motta.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, discordo daqueles que não entendem a
urgência desta matéria. Por sinal, discordo até do Se-
nador Alvaro Dias. Essa matéria é uma das poucas
cuja urgência se justifica, porque a vacinação de fe-
bre aftosa tem época certa. Ou se faz a vacinação
agora, ou não se faz mais e, então, não se justificará
nenhuma ação do Governo em doar as vacinas à Bo-
lívia. Portanto, quanto à urgência, não discuto e,
quanto ao mérito, muito menos. Essa medida provisó-
ria é extremamente importante. Gostaria de aprovei-
tar este momento para alertar o Governo brasileiro.
Tenho feito esse alerta e não tenho sido ouvido. Peço
que as Lideranças do Governo me ouçam neste mo-
mento, porque o que vou falar é muito importante. É
muito interessante fazer o cordão sanitário, manter o
País livre da febre aftosa, investir, mesmo que seja
doando vacinas para outros países.

Há o problema nas fronteiras. O Rio Grande do
Sul, do Senador Pedro Simon, foi um Estado muito
prejudicado, porque já era zona livre de febre aftosa
sem vacinação e foi colhido de surpresa pela febre af-
tosa, que atacou sessenta propriedades na Argentina
e acabou vindo para o Rio Grande do Sul. E, em San-
ta Catarina, ocorreu o mesmo.

O Brasil já é o maior exportador de carne do
mundo. Esse é, sem dúvida, um setor importante para
a balança comercial, para a geração de renda e de
empregos. Mas alerto principalmente para o que sus-
citou a Senadora Heloísa Helena. A estrutura de con-
trole sanitário de todo o Brasil – não só do Norte e do
Nordeste – é deficitária e precária. Hoje, os fiscais
não têm dinheiro para colocar gasolina no carro, para
fazer a fiscalização no campo.

Conseguimos um avanço enorme. A Oficina
Internacional de Epizootias reconheceu o Brasil como
um dos países que podem exportar, pois não há febre
aftosa em grande parte do seu território. Podemos fa-
zer com que todo o território brasileiro fique livre da fe-
bre aftosa, mas, para isso, o Brasil precisa, além de
doar vacina para a Bolívia, investir na infra-estrutura
técnica e em pessoal qualificado para fazer a fiscali-
zação. Até mais do que a fiscalização, Senador Edu-
ardo Siqueira Campos, que preside a Mesa, é preciso
orientar e conscientizar os produtores, para que eles
possam não somente vacinar, mas também cuidar da
sua propriedade, para que a febre aftosa não atinja o
seu rebanho.

O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador
José Maranhão, antes de lhe conceder o aparte, que-
ro fazer um outro alerta. Estão lá – e não aqui – a fe-
bre asiática, a gripe do frango. Mas poderemos ter
uma surpresa muito desagradável e um prejuízo
imenso para o País, se não criarmos um modelo de
diagnóstico para a gripe asiática e para o mal da vaca
louca. Não temos esse modelo até hoje.

Sr. Presidente, sou vítima disso. Em 1978,
quando eu nem sonhava em ser político, eu era um
suinocultor, tinha uma granja de suínos, e o Governo
brasileiro inventou uma tal de peste suína africana e
abateu todo o meu rebanho. No dia em que o Exército
brasileiro entrou na minha propriedade e matou o
meu rebanho, as matrizes estavam parindo. O sinto-
ma principal da peste suína africana é o aborto no iní-
cio da gestação. Como as matrizes estavam parindo,
qualquer técnico, formado na pior faculdade de Vete-
rinária do Brasil, saberia que não era peste suína afri-
cana. Havia uma determinação, mas não havia um
modelo de diagnóstico. Tive um prejuízo imenso e ja-
mais fui indenizado. Daí virei Senador.

A situação do Brasil hoje é essa. Falamos que
hoje o País está com a zona livre de febre aftosa, não
tem gripe asiática e nem mal da vaca louca, mas não
está preparando os seus quadros para continuar livre
dessas doenças. Para isso, é preciso criar um modelo
de diagnóstico, para que um técnico possa dizer se se
trata de mal da vaca louca ou de gripe asiática. O pre-
juízo que o Brasil vai sofrer será imenso.

Sr. Presidente, se V. Exª me permite, concedo
um aparte ao Senador José Maranhão.

O Sr. José Maranhão (PMDB – PB) – Eu que-
ria, corroborando o que disse V. Exª, aduzir que, se o
Governo brasileiro está tão folgado de recursos para
investir nesse setor, deveria começar fazendo aqui no
Brasil, porque são muitos os Estados brasileiros que
ainda não conseguiram erradicar a febre aftosa. Eu
citaria mesmo o meu Estado, a Paraíba, Pernambu-
co, Maranhão, onde grassa uma epidemia de febre
aftosa. A moléstia não foi erradicada até hoje.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presi-
dente, vou encerrar porque o meu tempo já terminou.
Mas repito: o Brasil precisa criar um modelo de diag-
nóstico para a gripe asiática, o mal da vaca louca e
outras doenças, para que elas não nos surpreendam
e tirem esse momento positivo que estamos vivendo.

Exportamos 40% a mais de frango este ano. Já
somos o maior exportador de carne no mundo. Para
manter essa posição, é preciso cuidado, investimento
e, sobretudo, competência, que não está havendo
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Apenas esclareço, Senador José Maranhão,
que não teve a Mesa a intenção de suspender ou en-
curtar o aparte de V. Exª. O orador deve fazer seu
aparte sentado, para que o público possa distinguir
quem é o aparteante e quem é o orador. Era apenas
uma contribuição da Mesa.

Senador Osmar Dias, com relação às palavras
de V. Exª, se o Exército brasileiro, ao exterminar o re-
banho de V. Exª, acabou por transformá-lo em Sena-
dor, tenho certeza de que a população do Paraná há
de dar ao Exército brasileiro um título de honra ao mé-
rito, porque o Estado, sem dúvida alguma, agradece
a presença de V. Exª nesta Casa.

A Mesa já inscreveu V. Exª, Senador Sérgio Gu-
erra.

O próximo orador inscrito é o Senador Jonas Pi-
nheiro, a quem concedo a palavra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esse assunto referente à sanidade
animal quase causou um problema político no Brasil
na semana passada.

A grande luta do Ministro Roberto Rodrigues se
dá muito mais para que o Ministério disponha de re-
cursos, para que sejam atendidas as reclamações
que ouvimos da Senadora Heloísa Helena e de ou-
tros Senadores do Norte e do Nordeste.

O trabalho para que todo o Brasil venha a se li-
vrar da febre aftosa – de início com vacinação e, pos-
teriormente, sem vacinação – está baseado em recur-
sos. Porém, não conseguimos obter os recursos ne-
cessários no Orçamento da União, para que o Minis-
tério da Agricultura realize esse trabalho da sanidade
animal.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Jo-
nas Pinheiro, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Jo-
nas Pinheiro, embora eu tenha sido muito claro, insis-
tirei para me tornar ainda mais claro; do contrário, é
possível que pensem que sou contrário à vacinação
contra a febre aftosa. Não sou contra a vacina, sou
contra a medida provisória. Disse claramente que eu
não discutiria a matéria, mas que manifestaria a mi-
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nha indignação diante dessa enxurrada de medidas
provisórias que estão amesquinhando o Congresso
Nacional. Deixo bem claro que apóio, de forma abso-
luta, visível, clara e transparente, a doação de vaci-
nas contra a febre aftosa para a Bolívia.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-
sidente, o Estado de Mato Grosso faz divisa com a
Bolívia por toda a sua extensão oeste e, há oito anos,
não tem foco de febre aftosa, mas vive muito preocu-
pado porque tem em torno de vinte e cinco milhões de
cabeça de gado. Dessa forma, se não cuidamos dos
países vizinhos onde há febre aftosa, evidentemente,
correremos o risco de perder esse patrimônio sanitá-
rio existente no Brasil.

Por isso, em Mato Grosso, há o Fundo Emer-
gencial da Febre Aftosa, apoiado pelo Governo Fede-
ral. Retira-se um percentual do comércio do gado do
Estado de Mato Grosso para formar um fundo, com o
qual tem sido feitas doações de vacinas para a Bolí-
via. Os técnicos do Indea estão sendo levados para
fazer o trabalho de vacinação e orientação dentro da-
quele país, dentro de um entendimento entre o Esta-
do de Mato Grosso e aquela região da Bolívia.

Assim, quis fazer esta intervenção em socorro
ao Nordeste e ao Norte, mas também para dizer que é
muito importante para que o Brasil cuide de suas fron-
teiras, senão poderemos perder, mais uma vez, repi-
to, o patrimônio que temos nos Estados do Sul, que
são livres da febre aftosa, sem vacinação, bem como
os Estados limítrofes com os países vizinhos, que se
livraram da febre por meio da vacinação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito
para discutir, Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, votarei favoravelmente à
aprovação dessa emenda. Apesar de a Casa discutir
com insistência a multiplicidade de medidas provisóri-
as que por aqui tramitam, entendo que neste caso
essa medida provisória preenche os pressupostos de
relevância e urgência para que seja editada.

Na verdade, as questões relacionadas com
essa epizootia, a doença da febre aftosa, põem em
risco o rebanho brasileiro, notadamente nos Estados
fronteiriços, onde se encontra uma população bovina
expressiva, de quase a metade da população bovina
existente no Brasil. Esse risco o Brasil não pode repe-
tir, haja vista, Sr. Presidente, que a contaminação de
febre aftosa já ocorreu em outra oportunidade em re-

banho brasileiro, invadindo a fronteira na Região Sul.
A doença invadiu a fronteira do País e acometeu parte
do rebanho brasileiro, comprometendo, sobremodo,
a economia deste País e o bom conceito que a carne
bovina brasileira tem, num momento em que o País
procura expandir a sua exportação, conseqüente-
mente melhorando a balança comercial e aprimoran-
do a condição de produção e de trabalho interna.

Mas não podemos também deixar de comentar,
Sr. Presidente, que o esforço que o País vem fazendo
para eliminar de vez a febre aftosa ainda não alcança
os seus propósitos e objetivos. É lógico que esse não
é um esforço exclusivo do Governo Federal, mas é
preciso que haja uma conjugação de esforços da qual
participe o Governo Estadual, criando e constituindo
a sua estrutura, e os produtores também, para que
sejam receptivos e tenham a preocupação de promo-
ver a vacinação em tempo hábil.

Os Estados do Norte e do Nordeste têm sido
apenados por essa questão. É preciso que o Governo
auxilie, sim, os países fronteiriços, onde a doença
ameaça comprometer a economia brasileira, mas se
volte prioritariamente para a solução definitiva da do-
ença da febre aftosa, dentro das nossas fronteiras,
protegendo a grande maioria dos nossos Estados,
conferindo recursos suficientes para a manutenção e
a reestruturação da defesa sanitária onde ainda é
precária. Portanto, Sr. Presidente, sou favorável e
vou votar pela aprovação da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com a palavra o próximo orador inscrito, o no-
bre Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pedi a palavra para dizer que sou fa-
vorável ao projeto por entender que é muito importan-
te para o Brasil, em especial para o meu Estado de
Rondônia, que possui um rebanho de aproximada-
mente dez milhões de cabeças de gado e que há pou-
co tempo, mais precisamente no ano passado, rece-
beu da OEA, na França, o certificado de sanidade ani-
mal, de área livre de febre aftosa. E a Bolívia é sem-
pre uma ameaça. Sabemos que seu rebanho não tem
vacinação rotineira e que ainda não está erradicada a
febre aftosa naquele país. Portanto, a doação de re-
messas de vacina contra a febre aftosa para o territó-
rio boliviano é relevante para o Brasil, em especial
para o Estado de Rondônia.

Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores
para que votem favoravelmente ao projeto.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com a palavra o Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o ex-Ministro da Agricultura, Pratini
de Moraes, a meu ver, cumpriu muito bem sua mis-
são. Soube negociar com o exterior, soube desenvol-
ver uma política que hoje está dando resultado. Em
sendo substituído no Ministério da Agricultura, tem lá
esse Ministério a ocupá-lo também um homem que
conhece a área, um grande cooperativista, o atual Mi-
nistro da Agricultura.

Sr. Presidente, não sei quantas vezes, na legis-
latura passada, ocupei a tribuna do Senado, e não sei
quantas vezes visitei o Ministro Pratini de Moraes,
para manifestar meu inconformismo. Naquela oca-
sião a que estou me referindo, houve uma medida
drástica contra o Estado de Mato Grosso do Sul, e eu
não podia ficar calado. Aquilo foi uma injustiça gritan-
te que se praticou contra meu Estado. Isso porque se
encontrou um foco de febre aftosa localizado no Mu-
nicípio de Naviraí – o Senador Tião Viana, en pas-
sant, referiu-se a isso – e, sob essa alegação, proi-
biu-se o trânsito de gado em todo o território
sul-mato-grossense, onde, é preciso fazer justiça, os
pecuaristas e os produtores são zelosos de suas obri-
gações, são homens que cumprem seus deveres. Fo-
mos, então, apenados. E eu perguntava aos técnicos
do Ministério da Agricultura: como pode isso? Naviraí
é vizinho do Estado do Paraná, que está livre; no en-
tanto, no Estado de Mato Grosso, até a barranca do
rio Paraná, que é distante de Naviraí – pasmem V.
Exªs – cerca de mil quilômetros, a proibição era a
mesma. Felizmente, chegamos a um bom termo de-
pois de muita luta e fez-se justiça a Mato Grosso do
Sul, que hoje vacina seu gado a cada quatro meses.

Quero dizer que esse foco em Naviraí era de um
gado contrabandeado da Bolívia. Significa que essa
medida provisória é uma das poucas talvez que seja
relevante pela sua importância – porque relevância é
ter importância – e que seja urgente, porque quem
sustenta a exportação no Brasil é o agronegócio. Ima-
ginem se a Comunidade Européia, que está atenta –
na aquisição de gado, é preciso que se saiba, os com-
pradores estrangeiros são tão exigentes que chegam
a colocar gente nos frigoríficos, mandando seus
emissários para ver o abate do gado –, fecha-se à ex-
portação do rebanho brasileiro!

Portanto, essa medida é urgente e relevante e
merece ser aprovada. Mais do que isso, é preciso
lembrar uma coisa: como eliminar a febre aftosa no
Brasil, se não ajudarmos a combater a febre aftosa

nos países vizinhos, já que a doença vem até pelo ar,
segundo, naquela ocasião, me explicaram os técni-
cos do Ministério da Agricultura. Temos mesmo de
ajudar a Bolívia nisso; assim como, para combater o
narcotráfico, temos que entrar em entendimento com
outros países. E como sou de Mato Grosso do Sul,
falo que devemos entrar em entendimento para pro-
mover auxílio recíproco entre o Paraguai, a Bolívia e o
Brasil, senão não combatemos o contrabando, não
combatemos a febre aftosa, não combatemos o tráfi-
co de armas e não combatemos o narcotráfico. Então,
está certo o Presidente da República ao editar essa
matéria por medida provisória.

A Senadora Heloísa Helena começou e outros
Senadores a seguiram. S. Exª disse acertadamente:
“Se há suficiente para ajudar na Bolívia, por que não
há para ajudar os Estados do Norte e do Nordeste?”

Aí eu lhe dou razão. Mas o Brasil tem técnicos
capacitados. Esses técnicos brasileiros, Senador Jo-
nas Pinheiro, V. Exª os conhece bem, porque vem de
lá, porque é a origem de V. Exª. Antes de ser político,
V. Exª era um renomado técnico no Estado de Mato
Grosso uno. O nobre Senador era conhecido técnico;
conhece do ramo da agricultura e da pecuária.

A Embrapa é um colosso, minha gente, só que
não lhe dão dinheiro para trabalhar! Os técnicos do
Iagro querem trabalhar. É preciso que se lhes dêem
recursos, e febre aftosa não custa tão caro assim. E é
preciso dar recursos para o Norte e para o Nordeste
também. Nesse ponto eu lhe dou razão, Senadora,
mas aprovemos essa medida provisória que, como
sinceramente creio, é útil ao Brasil, à economia do
Brasil, porque só estamos tendo superávit na balança
de pagamento graças à agricultura e à pecuária.

Felizmente, esse é um dos orgulhos que tenho
como representante de Mato Grosso do Sul, é um dos
orgulhos que o Senador Jonas Pinheiro tem como re-
presentante de Mato Grosso, como o Senador Juvên-
cio da Fonseca tem como Senador por Mato Grosso
do Sul. Os Estados do Centro-Oeste têm dado, enfim,
uma grande contribuição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – O próximo Senador inscrito é o nobre Senador
César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nesta oportunidade em que se discu-
te a Medida Provisória nº 149, pela qual se pretende
auxiliar o país vizinho da Bolívia com vacinas para
combater a febre aftosa, eu não poderia deixar de
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destacar o trabalho efetuado pelo meu Estado, o
Estado da Bahia.

Quando Governador da Bahia, tive a honra de
conseguir declarar a Bahia um Estado livre da febre
aftosa com vacinação, por meio de uma parceria prin-
cipalmente com os produtores. A partir de uma deci-
são política firme do Governo do Estado, criamos,
para comandar o trabalho, uma das primeiras, se não
a primeira agência de defesa agropecuária. Trata-se
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Ba-
hia, a Adab. O Governo do Estado destinou verbas
substanciais – mais de R$20 milhões – para que a Se-
cretaria da Agricultura fizesse campanhas maciças
com o apoio dos produtores. Conseguimos, no ano
de 2001, transformar a Bahia em um Estado livre da
febre aftosa. É quase uma exceção no Nordeste, Se-
nadora Heloísa Helena. Precisamos fechar nossas
fronteiras para a entrada, inclusive, de gado que ve-
nha de outros Estados nordestinos. Fechamos as
fronteiras e abatemos o gado que, por vezes, entra
ilegalmente em nosso Estado. Isso porque temos
uma agência que trata exatamente da defesa agrope-
cuária no nosso Estado.

No período em que fizemos a campanha, tenho
que destacar que tínhamos a parceria do Governo Fe-
deral, que fazia transferência de recursos para ajudar
na vigilância sanitária do Estado da Bahia. Infelizmen-
te, hoje não vivemos essa realidade. Sabemos das
imensas dificuldades financeiras pelas quais o Ministé-
rio da Agricultura tem passado nos últimos tempos. O
País inteiro conseguiu saber, por meio do desabafo do
Ministério da Agricultura, que S. Exª não estava conse-
guindo ser ouvido pelo Governo. O Ministro usou ter-
mos – que nem vou repetir, sob pena de utilizar voca-
bulário não parlamentar – para se referir ao Ministro
Guido Mantega, do Planejamento, que não o vinha re-
cebendo para tratar de assuntos mais importantes.
Denominou-o com um palavrão e mandou-o para “ou-
tro palavrão” com o qual não vou agora brindar o Ple-
nário. Foi isso que o Ministro da Agricultura fez, porque
já não agüentava mais, provavelmente.

Há quase um ano estivemos, o Senador Antonio
Carlos Magalhães e eu, com o Ministro da Agricultura
e sentimos seu desespero. S. Exª dizia: por um traba-
lho realizado, 84% do rebanho bovino e bubalino do
Brasil está livre da febre aftosa e somos exportadores
de carne bovina, mas podemos perder esse status,
porque preciso de R$40 milhões e não consigo sensi-
bilizar meus Colegas dos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, para me alocarem esses recursos.

Essa é uma realidade que vive o Ministério da
Agricultura. Os repasses para os Estados, para aju-

dar a Vigilância Sanitária, diminuíram substancial-
mente.

Sr. Presidente, votaremos a favor da matéria. E
creio que não só a Bolívia precisa de apoio para vacina-
ção, mas também o Paraguai enfrenta o mesmo proble-
ma – e foi encaminhada emenda nesse sentido, na Câ-
mara dos Deputados, que não foi acatada. O benefício
poderia ser estendido também ao Paraguai.

Destaco mais uma vez que é preciso que o Go-
verno Federal atenda às necessidades do Ministro da
Agricultura, um dos poucos com ação efetiva e com-
petente neste Governo. Dos 35 Ministros, mostra
competência o Ministro Roberto Rodrigues. Não po-
demos perder os avanços conquistados no combate
à febre aftosa no País; e, mais do que isso, precisa-
mos que o Governo Federal olhe com atenção para o
Nordeste, porque a maioria dos seus Estados ainda
está convivendo com a febre aftosa. A Bahia é uma
rara exceção no Nordeste brasileiro.

Com essas palavras, Sr. Presidente, votaremos
favoravelmente, mas fica este reclamo para que o
Governo Federal efetivamente ajude o Nordeste bra-
sileiro e coloque mais recursos no Ministério da Agri-
cultura para manter fechadas as nossas fronteiras da
possibilidade de entrada da febre aftosa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador João Batista Motta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer coro aqui com
os demais Senadores que me antecederam no senti-
do de parabenizar o Governo pelo envio desta medi-
da provisória, que visa a fazer um cerco para que pos-
samos ter o nosso rebanho livre da febre aftosa.

Queria me estender e dizer que não é necessá-
rio apenas votar a medida provisória. Precisamos dar
apoio ao eminente Ministro Roberto Rodrigues, um
homem trabalhador que deve merecer nosso respeito
pelo que vem realizando à frente do Ministério da
Agricultura. Faço um apelo para que o Governo, prin-
cipalmente o Ministro Roberto Rodrigues e o Presi-
dente Lula, atente para necessidade de, a partir do
ano que vem, dirija sua preocupação para nossas
fronteiras e também para o produtor brasileiro, princi-
palmente o pequeno pecuarista. Não custa nada ao
Governo doar vacinas aos pequenos pecuaristas, os
que produzem de 200 a 300 cabeças de gado ou aba-
ixo, que recebam em sua propriedade gratuitamente
a vacina para o rebanho brasileiro para que finalmen-
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te possamos ver o Brasil completamente afastado
desse mal que tanto tem afetado as nossas exporta-
ções. Agora que o Brasil ganha dimensão com o mai-
or rebanho do mundo e com uma exportação que faz
inveja a qualquer país do mundo, que o Governo olhe
na direção da produção do gado, do nosso pecuaris-
ta, principalmente daquele de pequeno porte.

Meus parabéns, portanto, ao Governo e ao Mi-
nistro Roberto Rodrigues. Que no ano que vem pos-
samos ter vacina para todos os pequenos produtores,
para todos os pequenos pecuaristas deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, essa medida provisória faz
todo sentido. Não poderá ser outro o voto do Senado
Federal senão o de aprová-la.

Quero recuperar aqui o pronunciamento de al-
guns dos que me antecederam: Senadora Heloísa
Helena, Governador José Maranhão e outros Sena-
dores. A economia do Nordeste, com exceção clara
da Bahia, não tem significação, do ponto de vista na-
cional, como produtor de artigo pecuário. Temos, na
verdade, uma economia quase de subsistência, mas
relevante para as economias locais, para a subsistên-
cia, para a população e para as economias estaduais.

O fato concreto é que a nós nos parece, senão
pitoresco, surrealista que tenhamos – como devemos
– de proteger as nossas fronteiras, mas não cuide-
mos de proteger a pecuária, que alimenta alguns mi-
lhões de brasileiros: nenhuma ação, nenhuma verba,
nenhuma política ou mesmo medida provisória, ne-
nhuma prioridade! Essa é mais uma fotografia do ab-
soluto descaso que se dispensa a uma Região como
o Nordeste. O descaso é total. Não é o discurso de
sempre, de reclamar pelos nordestinos. Nada disso.
E a constatação é de que existe ali uma situação de
fato em que os governos estaduais recorrem ao Go-
verno Federal – eu próprio já o fiz –, mas o Governo
Federal não colabora de maneira alguma na solução
desse problema.

É verdade que o ex-ministro da agricultura é
competente, como o é o atual. Mas a verdade é que
os dois não cuidaram do assunto. Nenhum dos dois
tem a medida dessa prioridade. O fato concreto é que
Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, todos estão em uma situação deplorável do ponto
de vista sanitário no que se refere à pecuária regional.

A Bahia é exceção, pois tem um programa meritório
dirigido pelo Senador e ex-governador César Borges.
Quanto aos demais Estados, não há qualquer plane-
jamento ou responsabilidade pública. A conseqüên-
cia é que os governadores têm de fazer sozinhos um
grande esforço para recuperar um atraso de muitos
anos, porque os produtores são pobres. Fala-se em
prioridade, urgência e medida provisória aqui, mas
não se profere uma palavra sobre a situação do Nor-
deste e de alguns milhares de brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o Líder José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discu-
tir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, devo de-
clarar que vou votar a favor dessa medida provisória.
Reconheço os méritos, mas sou daqueles que profes-
sam o dito popular: “Mateus, primeiro os teus!” Sinto
que este Governo tem primado pela prática da filan-
tropia com recursos públicos, construindo uma ima-
gem internacional para a qual o Brasil não está prepa-
rado. Vejamos o caso do BNDES: esse Banco tem in-
vestido muito pouco na Região Nordeste, mas anun-
cia investimentos maciços na Argentina: US$1 bilhão;
na Venezuela, em Cuba, na África. O que não sei é se
os recursos anunciados para investimentos fora do
País, usando o dinheiro que está fazendo falta a in-
vestimentos dentro do País, estão chegando, mas
anunciados estão. “Mateus, primeiro os teus”: defen-
do o ponto de vista de que os recursos do BNDES
precisam ser priorizados para serem aplicados em
território brasileiro. Caridade tem limite. O que esta-
mos votando neste momento não deixa de ser um
gesto de caridade, inclusive tecnológica. Trata-se de
caridade com o sentido de proteger, claro, a pecuária
mais forte do Brasil que é a do Mato Grosso, do Mato
Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, dos Estados que fa-
zem fronteira com a Bolívia.

Sr. Presidente, dito isso e repetindo “Mateus,
primeiro os teus”, e reconhecendo que não é inválida
a atitude de fazer a doação – não se estão vendendo
vacinas, mas doando-as à República da Bolívia –
gostaria de contar rapidamente uma pequena história
do meu Estado. Eu estava viajando pelo interior do
meu Estado, na semana passada, quando tocou o te-
lefone de um amigo pecuarista que me acompanhava
na camionete. Era uma ligação do Rio Grande do Sul.
Comecei a perceber a conversa que se alongava e
que versava sobre a compra de mil vacinas de aftosa.
O meu amigo é um grande pecuarista e faz pecuária
de alta linhagem. O meu Estado não tem tradição de
pecuária de corte. Não é, Sr. Presidente, como o
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Estado de V. Exª, que exporta carne. O meu Estado
está proibido de exportar animais vivos ou abatidos,
porque não tem o certificado de aftosa free, nem com
a vacina, imagine sem vacina, que só dois Estados do
Brasil possuem. O meu amigo me falava da dificulda-
de de comprar as mil vacinas. Eu estava falando com
um expert do Rio Grande do Sul.

Vejam a que ponto chegamos: estamos fazendo
a caridade de doar vacinas para a Bolívia; estamos fi-
nanciando com recursos do BNDES a Argentina, a
Venezuela, Cuba, Peru; temos feito promessa de re-
cursos para a África. Agora, votamos a medida provi-
sória que promove a doação de vacinas para a Bolí-
via, mas falta vacina para vender para o meu Estado,
para o Nordeste.

Louvo as manifestações feitas, principalmente a
última feita pelo Senador Sérgio Guerra, que relatou
com fidedignidade o retrato do Brasil. Humildade diante
dos fatos, Sr. Presidente, caridade tem um limite. Vou
votar a favor. Agora, com um protesto, porque a minha
região e o Brasil merecem melhor atenção, e não va-
mos aceitar a caridade com cara de demagogia.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Antes de V. Exª, Senador Arthur Virgílio, havia
solicitado a palavra o Senador Mão Santa. Em segui-
da, falará V. Exª e, depois, o Senador Paulo Elifas.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Eduardo Siqueira Campos, Srªs e Srs. Senadores, é
claro que, como a maioria, vamos votar favoravel-
mente, mas eu quero representar o Nordeste, o Piauí.

Aqui há dois evangélicos. Lembro o apóstolo
Paulo, que fez referência à fé, à esperança e à carida-
de. O nosso Líder acaba de citar, buscando na Bíblia,
fonte de inspiração, nas palavras: “Mateus, primeiro
os teus”. Lembro, então, estas palavras: fé, esperan-
ça e caridade. A fé, que remove montanhas; a espe-
rança, que nós devemos levar ao povo brasileiro, e a
caridade. E mais adiante, o apóstolo Paulo diz: “A boa
caridade começa com os de casa”. É isso que quere-
mos lembrar, Sr. Presidente. Gostaria ainda de lem-
brar o núcleo duro, porque é difícil ensinarmos para o
núcleo duro. Cerca de 20% da pecuária brasileira ain-
da não foi imunizada, vacinada. Temos de bater no
núcleo duro em relação a isso. Como é difícil ao nú-
cleo duro aprender isso, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães! Ensinamos, ensinamos, e eles não apren-
dem.

Então, temos de ver isso. Não adianta apenas
buscar proteger. Estou aqui para ensinar, até ao Mi-

nistro Antonio Palocci, pois sou professor de Biologia
e médico e disso eu entendo. Entendo de Organiza-
ção Mundial de Saúde, de prevenção, de profilaxia,
de tudo isso. Para isso foi criada a OMS.

Seria, Senador Papaléo Paes, como operar a
metástase do câncer. Temos 20% da nossa pecuária
que não foi vacinada. Eu, que governei o Piauí, sei
como é difícil manter a vigilância sanitária, Senador
Eduardo Siqueira Campos. E mais: estão em greve,
agora, os agentes federais de vigilância sanitária Daí,
o Ministro da Agricultura, naquele desespero, disse
que o núcleo não era somente duro, mas também
preguiçoso. Estou sendo até ético, pois o termo que
S. Exª usou foi até mais forte.

Assim, votamos favoravelmente, mas quere-
mos que V. Exª acione essa sirene para despertar o
núcleo duro a fazer e a começar a caridade no Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O próximo orador inscrito é o Senador Arthur
Virgílio, a quem concedo a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, vejo méritos nesta medida
provisória, que se destina a proteger o rebanho brasi-
leiro. É assim que se forma a visão do PSDB a respei-
to do problema. É claro que os inúmeros equívocos
que o Governo, nos seus gestos de desgoverno,
apresenta ao País têm ensejado aos Senadores, em
fila, lembrarem-se do esquecimento do Governo em
relação ao Nordeste, à minha região Norte e à perife-
ria do País.

É claro que esta medida provisória ensejou a lem-
brança das viagens delirantes do Presidente distribuin-
do recursos do BNDES por Estados nacionais amigos
do Brasil, que, supostamente, usariam esses recursos
para dinamizar a compra de produtos de exportação
brasileira. É num quadro – temos uma visão clara quan-
to a isso – de limitação de recursos do BNDES, de ca-
rência – no seu Estado, no meu Estado e nas regiões
brasileiras que precisam de investimentos para tocar
para a frente o seu sonho de desenvolvimento –, é nes-
se quadro que o Presidente viaja para distribuir recur-
sos do BNDES, como se ele fosse não o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, mas o Presidente
George W. Bush, dos Estados Unidos.

Tudo isso compõe uma linha de restrição a toda
e qualquer iniciativa que o Governo tome. Este é o pe-
rigo que o Brasil vai vivendo. As medidas do Governo
são vistas com desconfiança. O Governo olha para o
lado e não encontra seus aliados, olha para dentro do
seu Partido e não encontra unidade. O Governo pode
dizer: “Que perseguição que movem contra o Presi-
dente Lula!” Não, é o Presidente Lula que não está en-
carnando a liderança. Ele é que não está comandando
o País, que não está sabendo unificar, fazer a coesão

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08389

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL334     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL334     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



da linguagem das forças que deveriam lhe dar susten-
tação, até porque ele não monta em programa, não
monta em visão programática, em visão estratégica a
sua linha de atuação para com o Brasil. Vemos fisiolo-
gia, vemos o jogo mais mesquinho da política em lugar
da visão estratégica sobre o País. Por isso é que, à pri-
meira vista, alguém examina essa medida provisória e
diz: “Lá vem o Presidente fazendo benemerência com
o dinheiro do povo brasileiro”. No entanto, o PSDB vê
mérito, vê a proteção dos rebanhos em volta e na vizi-
nhança da Bolívia e vê, portanto, uma medida de al-
cance econômico significativo.

O PSDB volta a dizer que tem confiança na ação
competente que vai sendo desenvolvida pelo Ministro
da Agricultura, Roberto Rodrigues, que entende
como poucos do agronegócio e sabe as medidas ne-
cessárias a serem tomadas para se sustentar esse
que é o baluarte da balança comercial brasileira, o ba-
luarte do balanço de pagamentos do Brasil e, sem dú-
vida nenhuma, tem sido o sustentáculo do desempe-
nho econômico brasileiro. Ou seja, se recuamos ape-
nas menos 0,2% no PIB foi porque a agricultura ga-
rantiu esse resultado. Não fossem os agronegócios,
teríamos tido uma recessão, quem sabe, de 2,5% a
3% em relação ao PIB.

Portanto, o PSDB vota a favor da matéria, en-
tendendo que, no meio de tantos erros, tantos desa-
ertos e tantos desgovernos, desta vez surge uma
medida provisória que tem o alcance, sim, de prote-
ger os rebanhos brasileiros e, conseqüentemente, a
parte atingida da economia deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a palavra para discutir, apenas
com uma frase.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Eduardo Suplicy, inscreverei V. Exª,
logo após o Senador Paulo Elifas, para discutir a ma-
téria.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Elifas.
O SR. PAULO ELIFAS (PMDB – RO. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quanto à vacinação contra a febre af-
tosa, ressalto que levamos cinco anos para erradicar
a febre aftosa no Estado de Rondônia. Nesse perío-
do, fizemos quatro vacinações anuais em nossos re-
banhos, com graves prejuízos, com o gado, muitas
vezes, morrendo no período das enchentes.

Consideramos que a doação de vacinas aos pa-
íses vizinhos é uma medida paliativa que não tirará o
risco da febre aftosa nos rebanhos dos Estados das
fronteiras.

Sabemos que a febre aftosa não se dissemina
sem um contato muito íntimo entre os animais. Se
houver uma fiscalização nas fronteiras para que não

haja contrabando de gado, é muito provável que o
gado brasileiro, que a pecuária brasileira fique livre da
febre aftosa. Tecnicamente, os países vizinhos teriam
de entrar nesse programa de vacinação que fizemos
em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi um tra-
balho muito grande, que demandou um gasto imenso
por parte dos pecuaristas brasileiros. Não concorda-
mos, portanto, com essa medida provisória, porque
doaríamos vacina neste período e no próximo o gado
dos países vizinhos ficaria sem vacina. Há necessida-
de de intervenção dos ministérios de agricultura des-
ses países para que eles também façam um progra-
ma de erradicação da febre aftosa.

Sabemos também que, mesmo no nosso País,
há grande quantidade de pecuaristas ou de pequenos
produtores que, sem conhecimento técnico, acabam
não fazendo a vacinação. Quem nos garantirá que a
doação pura e simples de vacina aos países vizinhos
fará com que esses agricultores, esses pecuaristas
vacinem suas reses?

Por isso, sou contra a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Para discutir, concedo a palavra ao último ora-
dor inscrito, o nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, essa iniciativa do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva combina a importância de
se erradicar a febre aftosa em território brasileiro com
solidariedade à Bolívia, para que haja eficiência na
erradicação da febre aftosa por todo o território brasi-
leiro. Portanto, somando-se eficiência com solidarie-
dade, encaminhamos a favor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo
das emendas.

As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

Votação das Emendas nºs 01 e 02, com parecer
contrário.

As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.

A matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados e ao Presidente da República.

É a seguinte a medida provisória aprovada

08390 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    335ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     335ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     335ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08391

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL336     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL336     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 150, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 12, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 150, de 2003, que altera a Lei nº 10.188,
de 12 de fevereiro de 2001, que institui o Programa de
Arrendamento Residencial e dá outras providências,
proveniente da Medida Provisória nº 150, de 2003.

A matéria constou da Ordem do Dia das ses-
sões deliberativas ordinárias de 17, 18 e 23 do cor-
rente tendo sua apreciação sobrestada em virtude da
falta de acordo de lideranças para a deliberação da
Medida Provisória nº 148, de 2003.

À Medida Provisória foram apresentadas sete
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados em substituição à Comissão
Mista, tendo sido Relatora a Deputada Maria do Car-
mo Lara, do PT de Minas Gerais, preliminarmente
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e de urgência e pela adequação finan-
ceira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à
Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão que oferece e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por
esta Presidência, no dia 18 último, e não se
instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados, no dia 26 de janei-
ro, tendo sido apreciada naquela Casa, no
último dia 10;

– o prazo de 45 dias para a tramitação
da matéria no Congresso Nacional esgo-
tou-se no dia 26 de fevereiro, e o de 60 dias
de vigência, no dia 12 de março, tendo sido
prorrogado por ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal, no dia 16
de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes, porém, designo a nobre Senadora Fáti-
ma Cleide, Relatora revisora, a quem concedo a pala-
vra para proferir o seu relatório.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, cabe a esta Casa, de
acordo com o art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional, opinar sobre os pressupostos
de relevância e urgência inscritos no caput do art. 62
da Lei Maior, além de sua adequação financeira e or-
çamentária.

Entendemos atendidos os pressupostos consti-
tucionais, pois a urgência e relevância estão exara-
das na Exposição de Motivos que acompanha a Me-
dida Provisória: “...os limites legais para contratação
de operação de crédito junto ao FGTS e para aquisi-
ção de imóveis para atendimento dos objetivos do
Programa foram praticamente alcançados”. A retirada
dos limites é, portanto, necessária para permitir que o
Programa tenha prosseguimento e contribua para a
redução do déficit habitacional, estimado em seis mi-
lhões de unidades.

Ainda sob o prisma da constitucionalidade, a
matéria não se inclui na lista de assuntos impedidos
de tratamento por meio de Medida Provisória (§1º,
art. 62, Constituição Federal).

No que tange à adequação orçamentária e fi-
nanceira, vale registrar que o § 1º do art. 16 da Lei
Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabili-
dade Fiscal), estabelece conceitos sobre adequação
financeira e orçamentária, que pressupõem a existên-
cia de créditos suficientes para a realização da des-
pesa e a sua compatibilidade com o Plano Plurianual
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Examinan-
do-se o texto da Medida Provisória em referência, não
se identificou a criação de despesas, ocorrendo, ape-
nas, alteração nas fontes de financiamento e atribui-
ções do Ministério das Cidades e da Caixa Econômi-
ca Federal, sem, no entanto, vincular à execução de
uma despesa obrigatória.

A presente Medida Provisória cria condições
para que o Programa de Arrendamento Residencial
adquira mais imóveis e, portanto, aumente as despe-
sas primárias. Entretanto, não implica diretamente
este argumento, a que só poderá ocorrer em uma se-
gunda etapa, no contexto da elaboração ou modifica-
ção do Orçamento da União, ocasião na qual é feita a
avaliação das disponibilidades da receita e do equilí-
brio das contas públicas. Ademais, cabe lembrar que
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os imóveis geram receitas patrimoniais, na forma de
recebimento de aluguel.

A respeito do mérito, segundo Exposição de Mo-
tivos que acompanha a Medida Provisória, até setem-
bro de 2003, 106.316 unidades haviam sido contrata-
das, no valor de R$ 2,4 bilhões, das quais 54.276 ca-
sas já estavam arrendadas. Havia ainda 68.186 uni-
dades em estudo, avaliadas em R$ 1,7 bilhão, acima,
portanto, dos R$ 600 milhões de saldo. As famílias
beneficiadas possuem renda de até seis salários mí-
nimos e, para isso, apresentam restrito acesso ao
crédito. Ademais, essa parcela da população compõe
grande parte das famílias afetadas pelo déficit habita-
cional.

As alterações nas atribuições podem igualmen-
te ser consideradas adequadas, já que o Ministério
das Cidades é o órgão mais indicado para gerir pro-
gramas habitacionais, bem como para definir os crité-
rios para a seleção dos beneficiados. A Caixa Econô-
mica Federal, por sua vez, possui experiência sufici-
ente para encarregar-se da operação e da habilita-
ção. É justo, por fim, que o Ministério da Fazenda par-
ticipe da definição da remuneração da Caixa Econô-
mica Federal, que está a esse subordinada.

Com o objetivo de ampliar o alcance do Progra-
ma de Arrendamento Residencial, estende-se para
os imóveis isentos em programas de revitalização ou
reabilitação de centros urbanos a autorização para
que a Caixa Econômica Federal adquira os direitos de
posse junto à União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios e suas entidades. Outra modificação, também
visando aumentar o alcance do PAR, foi a introdução
do domínio útil, dentre as possibilidades de se utilizar
imóveis para fim de arrendamento.

Por todo o exposto, o voto é pela admissibilida-
de da Medida Provisória nº 150, de 2003, e sua apro-
vação, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
12, de 2003, aprovado pela Câmara dos Deputados,
fazendo-se a alteração nos anexos da menção à Me-
dida Provisória para Lei.

Obrigada, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 300, DE 2004-PLEN

Sobre Projeto de Lei Conversão nº
12, de 2004 (proveniente da Medida Pro-
visória nº 150, de 2003), que altera a Lei

nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, que
institui o Programa de Arrendamento Re-
sidencial e dá outras providências.

Relatora Revisora: Senadora Fátima Cleide

I – Relatório

Trata-se de deliberar, em caráter de revisão, so-
bre Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 12, de
2004, aprovado pela Câmara dos Deputados no pro-
cesso de apreciação da Medida Provisória nº 150, de
16 de dezembro de 2003, alterando a Lei nº 10.188
(originariamente Medida Provisória nº 2.135-24, de
2001), de fevereiro de 2001, que institui o Programa
de Arrendamento Residencial (PAR).

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, com fundamento no art. 62 da Constituição Fe-
deral, submeteu a Medida Provisória à deliberação do
Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nº
176, de 2003.

A Comissão Mista a que se refere o art. 62, § 90,
da Constituição Federal, a ser constituída para emitir
parecer sobre medida provisória, não se instalou.
Dessa forma, por meio do Ofício nº 13-CN, de 26 de
janeiro de 2004, o Excelentíssimo Senhor Presidente
do Congresso Nacional encaminhou o processo rela-
tivo à Medida Provisória em comento ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados.

Na Câmara dos Deputados, a Medida Provisó-
ria foi relatada pela nobre Deputada Maria Carmem
Lara, que apresentou Parecer de Plenário, em substi-
tuição à Comissão Mista do Congresso Nacional,
concluindo pela apresentação do PLV nº 12, de 2004.

No decorrer do prazo regimental, foram apre-
sentadas sete emendas perante a Comissão Mista;
não acatadas pela relatora naquela Casa. A primeira
visava passar ao Senado Federal a atribuição de fixar
o limite de empréstimo junto ao FGTS; a segunda pre-
tendia manter o limite de que trata a emenda anterior,
mas corrigi-lo pelo Índice Nacional de Construção Ci-
vil (INCC); a terceira, por sua vez, visava manter o li-
mite para a compra de imóveis e corrigi-lo pelo INCC;
a quarta objetivava atribuir ao Senado Federal a defi-
nição do limite de que tratava a emenda anterior; a
quinta preservaria no texto da Lei os itens que deveri-
am constar do contrato de arrendamento; a sexta pre-
tendia manter o limite de empréstimos junto ao FGTS;
a sétima emenda, por fim, apresentava a mesma in-
tenção da quinta, além de reforçar a ação do Ministé-
rio das Cidades no PAR.
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Assim, em relação à Medida Provisória, o Proje-
to de Lei de Conversão introduz duas alterações por
sugestão da relatora. A primeira delas objetiva ampli-
ar o alcance do PAR, estendendo os imóveis inseri-
dos em programas de revitalização ou reabilitação de
centros urbanos a autorização para que a Caixa Eco-
nômica Federal adquira os direitos de posse junto à
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas
entidades.

Outra modificação também visando aumentar o
alcance do PAR foi a introdução do domínio útil entre
as possibilidades de se utilizar imóveis para fins de
arrendamento. Isso já está sendo feito em vários mu-
nicípios. Trata-se da possibilidade de utilizar imóveis
já construídos, às vezes, abandonados, na revitaliza-
ção desses centros; e da possibilidade de a Caixa
Econômica Federal comprar esses imóveis e depois
repassá-los, por meio do PAR.

Na Lei nº 10.188, a gestão e a operacionaliza-
ção do PAR estão a cargo da Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) por meio da criação de fundo financeiro. Os
recursos provêm de várias fontes, especialmente em-
préstimos obtidos junto ao FGTS, na maneira e condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Curador do Fundo,
até o limite de R$2,45 bilhões. O limite total para a
aquisição de imóveis pelo Programa é de R$3 bi-
lhões.

As alterações mais importantes introduzidas
pela Medida Provisória dizem respeito à modificação
de limites e de atribuições. Os limites de crédito junto
ao FGTS e de aquisição de imóveis são retirados da
Lei e passaram a ser fixados pelo Poder Executivo.

A gestão do PAR torna-se de responsabilidade do
Ministério das Cidades, ficando a CEF restrita à opera-
cionalização, embora continue gestora do fundo finan-
ceiro. O Ministério da Fazenda deixa de fixar os critérios
para a inclusão das famílias no Programa, atribuição,
agora, exclusiva do Ministério das Cidades.

A fixação da remuneração da CEF, por sua vez,
antes atribuição exclusiva do Ministério das Cidades,
torna-se atividade compartilhada com o Ministério da
Fazenda. Fica explicitado ainda que a habilitação das
famílias de responsabilidade da Caixa. Por fim, os
itens a constarem obrigatoriamente do contrato de ar-
rendamento deixam de figurar no texto da Lei.

II – Análise

Cabe a esta Casa, de acordo com o art. 8º da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional,

opinar sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia inscritos no caput do art. 62 da Lei Maior, além de
sua adequação financeira e orçamentária.

Entendemos atendidos os pressupostos consti-
tucionais, pois a urgência e relevância estão exara-
das na Exposição de Motivos que acompanha a Me-
dida Provisória: “...os limites legais para contratação
de operação de crédito junto ao FGTS e para a aquisi-
ção de imóveis para atendimento dos objetivos do
Programa foram praticamente alcançados”. A retirada
dos limites é, portanto, necessária para permitir que o
Programa tenha prosseguimento e contribua para a
redução do déficit habitacional estimado em 6 mi-
lhões de unidades.

Ainda sob o prisma da constitucionalidade, a
matéria não se inclui na lista de assuntos impedidos
de tratamento por meio de Medida Provisória (§1º,
art. 62, Constituição Federal).

No que tange à adequação orçamentária e fi-
nanceira, vale registrar que o § 1º do art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) estabelece conceitos sobre adequação finan-
ceira e orçamentária que pressupõem a existência de
créditos suficientes para a realização da despesa e a
sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Examinando-se o
texto da Medida Provisória em referência, não se
identificou a criação de despesas, ocorrendo, ape-
nas, alteração nas fontes de financiamento e atribui-
ções do Ministério das Cidades e da Caixa Econômi-
ca Federal, sem, no entanto, vincular à execução de
uma despesa obrigatória.

A presente Medida Provisória cria condições
para que a PAR adquira mais imóveis e, portanto, au-
mente as despesas primárias. Entretanto, não implica
diretamente neste argumento, a que só poderá ocor-
rer em uma segunda etapa, no contexto da elabora-
ção ou modificação do Orçamento da União, ocasião
na qual é feita a avaliação das disponibilidades da re-
ceita e do equilíbrio das contas publicas. Ademais,
cabe lembrar que os imóveis geram receitas patrimo-
niais, na forma de recebimento de aluguel.

A respeito do mérito, segundo a Exposição de
Motivos que acompanha a Medida Provisória, até se-
tembro de 2003, 106.316 unidades haviam sido con-
tratadas, no valor total de R$2,4 bilhões, dos quais
54.276 já estavam arrendadas. Havia ainda mais
68.186 unidades em estudo, avaliadas em R$1,7 bi-
lhão, acima, portanto, dos R$600 milhões de saldo.
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As famílias beneficiadas possuem renda de até seis
salários mínimos e, para isso, apresentam restrito
acesso ao credito. Ademais, esta parcela da popula-
ção compõe grande parte das famílias afetadas pelo
déficit habitacional.

As alterações nas atribuições podem igualmen-
te ser consideradas adequadas, já que o Ministério
das Cidades é o órgão mais indicado para gerir pro-
gramas habitacionais, bem como para definir os crité-
rios para a seleção dos beneficiados. A CEF, por sua
vez, possui experiência suficiente para encarregar-se
da operação e da habilitação. É justo, por fim, que o
Ministério da Fazenda participe da definição da remu-
neração da CEF que está a este subordinada.

Com o objetivo de ampliar o alcance do PAR,
estende-se para os imóveis isentos em programas de
revitalização ou reabilitação de centros urbanos a au-
torização para que a CEF adquira os direitos de pos-
se junto à União, Estados, Distrito Federal e Municípi-
os e suas entidades. Outra modificação também vi-
sando aumentar o alcance do PAR foi a introdução do
domínio útil, dentre as possibilidades de se utilizar
imóveis para fim de arrendamento.

III – Voto

Por todo o exposto, o voto é pela admissibilida-
de da Medida Provisória nº 150, de 2003, e sua apro-
vação, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
12, de 2003, aprovado pela Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. – Fáti-
ma Cleide, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O parecer é favorável.

Cópia do parecer encontra-se à disposição das
Senhoras e dos Senhores Senadores nas suas ban-
cadas.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência, e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres da Relatora Deputada
Maria do Carmo Lara (PT – MG) e da Relatora reviso-
ra, Senadora Fátima Cleide, pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e pela adequação financeira e orçamentária da
Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovados.
Aprovados os pressupostos, passa-se à apreci-

ação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador

Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com o novo Governo, foram criados novos Ministérios
e, assim, direitos e deveres também foram distribuí-
dos.

Essa Medida vem fazer alterações na lei que
institui o PAR. A primeira alteração que faz é tirar o
poder de gestão da Caixa Econômica Federal, colo-
cando-a como responsável pela operacionalização e
atribuindo ao Ministério das Cidades a incumbência
da gestão do programa. Com isso, os Ministros de
Estado das Cidades e da Fazenda fixarão em ato
conjunto a remuneração da Caixa Econômica Federal
pelas atividades exercidas no âmbito do programa.

Como a operacionalização instituída nesta lei é
da Caixa Econômica Federal e a mesma fica autoriza-
da a criar um fundo financeiro com fim exclusivo de
segregação patrimonial e contábil dos haveres finan-
ceiros e imobiliários destinados ao Programa e ficará
responsável pela gestão do mesmo.

A proposição em tela delega ao Poder Executivo
a prerrogativa de fixar novos limites previstos no inci-
so II, § 5º, do art. 3º da citada lei, dos atuais montan-
tes de R$2,4 bilhões, relativos às operações de crédi-
to com o FGTS, e de R$3 bilhões, referentes à aquisi-
ção de imóveis, para atendimento dos objetivos do
Programa.

Além disso, consoante as atribuições institucio-
nais do Ministério das Cidades e do Ministério da Fa-
zenda, estabelecidas na Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, estão sendo propostas alterações de atribui-
ções para as referidas pastas e, por conseguinte,
para a Caixa Econômica Federal.

Por fim, tira as obrigatoriedades contidas no §
7º, como prazo do contrato, valor da contraprestação
e critérios de atualização, opção de compra e preço
para opção de compra ou critério para sua fixação,
dos contratos de arrendamento residencial.

Sr. Presidente, essa medida merecerá o voto de
apoiamento do PSDB. Porém, ela se explica no equí-
voco de um Governo que recebeu 27 pastas ministeri-
ais e ampliou esse número para 35 ou 36, incluindo
algumas inúteis secretarias que, com status ministe-
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rial, não têm, na verdade, função prática a favor da
República e da sociedade brasileira.

Digo isso em um momento em que a Oposição,
percebendo a crise que avassala o Governo, está dis-
posta a investigar, até o final, denúncias de corrupção
e de irregularidades, insistindo na instalação de Co-
missão Parlamentar de Inquérito para investigar o es-
cabroso caso que, na melhor das hipóteses, eu cha-
maria de “caso Waldomiro” – estou apequenando o
caso, que me parece maior, uma rede, uma teia de
tráfico de influência que envolve desde o “baixo mun-
do” até gabinetes muito bem situados no Palácio do
Planalto.

Tenho aqui a deplorar – e isso explica o desgo-
verno – declaração de que acabei de tomar conheci-
mento, proferida pelo Sr. Carlos Lessa – a meu ver
um economista superado, tão atualizado quanto o
Cadillac “rabo-de-peixe” ou aquele concurso de miss
da Martha Rocha –, que chamou o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso de vendilhão do Brasil. É
uma grosseria que repilo, por se tratar de uma óbvia
injúria e de um absurdo delirante por parte de uma ca-
beça que foi brilhante, há 40 anos, mas que infeliz-
mente foi incapaz de buscar reciclagem.

Devo dizer que o Governo deveria aproveitar o
ensejo para fazer uma bela reforma administrativa, di-
minuindo o número de Ministérios, de pastas, enxu-
gando as despesas, racionalizando as ações, evitan-
do a superposição. E falando especificamente do Sr.
Carlos Lessa, que chama pessoas de vendilhões,
sem nenhuma responsabilidade, acrescento que, do
modo como S. Sª administra o BNDES, daqui a pouco
não haverá mais nem Brasil para se vender; daqui a
pouco acabará tudo mesmo, e não haverá sequer o
que se vender.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Arthur Virgílio, concede-me V. Exª um apar-
te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Senador Antonio Carlos Magalhães, ouço V. Exª
com muita honra.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª tem absoluta razão no seu protesto. O Senador
Eduardo Siqueira Campos já fez um protesto dessa
tribuna, e acredito que toda a Casa repila a declara-
ção do Sr. Carlos Lessa, também dirigida a outros
empresários brasileiros, chamando-os de vendilhões
ou algo semelhante. Além de um processo, deveria
caber, por parte do Governo, a demissão, porque

quem emprega esse tipo de tratamento não tem ca-
pacidade para dirigir um banco da importância do
BNDES.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V.
Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães, com a expe-
riência que o faz um dos Senadores mais ouvidos e
mais acatados nesta Casa, diz exatamente o que de-
veria fazer um governo de verdade, um governo que
tivesse a capacidade de demitir e de nomear.

Vejo este Governo lento ao nomear e inerte ao
demitir, ou seja, trata-se de um governo estranho,
que não nomeia nem demite. É um governo “coluna
do meio”, que não vai para frente, nem para trás, sim-
plesmente não se mexe. O País está paralisado, e o
Governo ainda mantém uma figura como essa, exce-
lente para qualquer Ministério dos anos 50, mas que
ficou paralisado no tempo em que Martha Rocha não
foi Miss Universo, por causa de duas polegadas a
mais, e que o carro da moda era o Cadillac
“rabo-de-peixe”.

Portanto, este Governo não tem uma adminis-
tração que lhe confira o direito de atacar um ex-Presi-
dente da República dessa forma. Além disso, do alto
– ou do baixo – de sua irresponsabilidade, arrisca-se
a tumultuar um clima ameno de votação. Poderíamos
dizer que isso viraria uma retratação ou que viríamos
obstaculizar as votações, mas estamos compreen-
dendo um Governo sem liderança, sem comando.
Estamos compreendendo um Governo desarvorado,
que vive de reuniões de emergência no Palácio do
Planalto – as pessoas que procuramos estão sempre
em reuniões de emergência naquele Palácio.

A verdade é que a normalidade fugiu do Brasil,
viajou, não está presente. Então, estamos tentando
colaborar, dizendo que se pode esperar do PSDB, do
PFL, do PDT compreensão em relação ao momento,
quando se tratar de matérias relevantes e de interes-
se do País.

Entretanto, o Sr. Carlos Lessa “espiroqueteia” e
faz tal declaração, como se não houvesse Congres-
so, como se as pessoas que participaram do Governo
passado não tivessem brio, a merecer o repúdio do
Senador Antonio Carlos Magalhães – que se mani-
festou com muita independência, até pela distância
que manteve daquele Governo em alguns momentos
–, de V. Exª, Sr. Presidente Eduardo Siqueira Cam-
pos, que priva da relação pessoal do ex-Presidente
Fernando Henrique, e de mim mesmo, que fui Minis-
tro e Líder de S. Exª.
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Trata-se de uma afirmação que revolta qualquer
pessoa. Acredito que até pessoas de bom senso do
Partido dos Trabalhadores, ainda que concordem
com essa idéia tola, haverão de dizer que é, no míni-
mo, inoportuno alguém se dirigir assim ao ex-Presi-
dente, ignorando o Congresso, ignorando a correla-
ção de forças. Mal sabe S. Sª que, se estivéssemos
de mau humor, por sua causa, não se votaria mais
nada neste Plenário hoje.

Então, é bom que o Sr. Carlos Lessa cresça e
tire uma carteira de maioridade política, porque tem
se portado como alguém que não pode dirigir, nas
ruas da cidadania brasileira, o automóvel da vida pú-
blica. S. Sª está se portando como um menor de ida-
de, como um ser inimputável, como alguém que diz o
que quer, por entender que ganhou um direito acadê-
mico de dizer inclusive tolices. Acabou de dizer mais
do que uma injúria; acabou de dizer uma brutal tolice,
que merece o meu repúdio e que eu não permitiria
que passasse em branco.

Agradeço ao Sr. Presidente, pela defesa que fez
do Presidente Fernando Henrique, bem como ao Se-
nador Antonio Carlos, pelo nobre gesto que esboçou,
e chamo a atenção do Sr. Carlos Lessa. Lula já tem
problemas demais. S. Sª já tem feito muitas tolices no
BNDES e deve evitar falar. Se o Presidente Lula con-
corda, S. Sª pode continuar fazendo essas tolices,
mas deve evitar falar, porque, se estivermos com uma
veia mal-humorada, o Congresso pode paralisar os
trabalhos novamente.

O Presidente Fernando Henrique não é vendi-
lhão, de forma alguma. E o Sr. Carlos Lessa dirige tão
mal o BNDES que, daqui a pouco, não terá nem mes-
mo essa instituição para vender. S. Sª está acabando,
sucateando o que deveria ser uma agência de desen-
volvimento do País.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pelo PL, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Marcelo Crivella, V. Exª estava inscri-
to e tem a palavra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, estamos votando – quero chamar a atenção dos
meus companheiros do Senado – uma medida muito
importante, porque precisamos, acima de tudo, gerar
empregos neste País.

Quem leu hoje o boletim do Datafolha, disponí-
vel na Internet, pôde observar que a pesquisa do Die-
ese constatou que o desemprego na capital paulista
chegou a 19,8%, quase 20%. Trata-se de um recorde
perigoso. Se nos ativermos ao levantamento do IBGE
no Censo de 2000, o desemprego no Brasil – não nas
grandes capitais – estava em 15%. Seguramente su-
biu para cerca de 18%. Se somarmos o emprego in-
formal, o subemprego (13%), chega a 30%. Portanto,
esses dados de desemprego são extremamente pre-
ocupantes

O Governo lança, na medida provisória em tela,
uma proposta inteligentíssima. No ano passado, para
todos nós do Governo, ficou um sentimento de triste-
za quando o Ministério das Cidades devolveu recur-
sos para a construção de habitação, quando há no
Brasil um déficit de 6 milhões de unidades. Agora, o
Governo, de maneira inteligente, mudou o programa.
O fundo será gerido pela Caixa Econômica, que vai
credenciar o credor, emprestar, fixar taxa e cobrar.

No entanto, a gestão do programa será política,
ficará com o Ministro das Cidades. Isso fará com que
os recursos sejam gastos, porque, quando estavam
nas mãos dos agentes financeiros, não eram aplica-
dos. Esse era o problema. No ano passado, não gas-
tamos todo o orçamento, exatamente porque a Caixa
Econômica tinha uma visão financeira do problema e
não a visão política.

Nessa nova proposta, o Ministério das Cidades
decide o programa: que Prefeitura fará o convênio,
quantas casas serão construídas, o padrão dessas
casas, enfim, a medida política. E ficaria com a Caixa
Econômica a gestão do fundo sem poder opinar como
gestora do programa.

Então, peço às Srªs e aos Srs. Senadores que
votem a matéria, e de maneira rápida. Esse dispositi-
vo precisa entrar em vigor, porque o Brasil precisa ge-
rar empregos, precisa movimentar a sua economia.

Mais uma vez, Sr. Presidente, quero lembrar ao
Governo que o PL tem contribuído nesse aspecto.
Achamos que, na política fiscal, o superávit é exage-
rado. Mesmo o avanço tímido que o Senador Roberto
Saturnino quis impor ao PPA não foi aceito.

Era uma redução gradual; e nós, do PL, acha-
mos que essa redução tem que ser muito mais rápida,
muito mais dinâmica. Também consideramos os juros
muito altos. Na política financeira, somos favoráveis
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ao controle de capitais e, na política cambial, a se

manter o dólar num valor que não leve nossas expor-

tações a perder mercado. Mas também o Governo

brasileiro precisa investir, precisa gerar demanda,

pois a iniciativa privada não vai investir enquanto a

demanda estiver reprimida. As ações de microcrédito

do ano passado não surtiram efeito. Aliás, crédito é

para quem tem salário, para quem tem renda. E, nes-

te instante, precisamos inserir milhões de brasileiros

desempregados. É isso que nos preocupa.

Portanto, Sr. Presidente, o PL encaminha o voto

favorável a esta Medida Provisória na certeza de que

o Ministério das Cidades fará bom uso desses recur-

sos, construindo casa para o nosso povo, gerando

emprego e movimentando a nossa economia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao último orador inscrito, o

nobre Líder Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discu-

tir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o atual

Governo elevou de 27 para 35 o número de Ministéri-

os da Administração Pública Federal, dentre eles o

Ministério das Cidades.

Tenho um pensamento pessoal: não vi ainda

nenhuma ação concreta do Ministério das Cidades,

ele não disse ainda a que veio.

Esta Medida Provisória propõe o Programa de

Arrendamento Residencial, hoje levado a efeito pela

Caixa Econômica Federal, órgão eficiente, operoso e

com larga tradição, que tem um corpo técnico compe-

tente e que vem executando esse Programa de

Arrendamento Residencial há muito tempo.

O que se pretende é transferir esse Programa

de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica

para o Ministério das Cidades, o que vejo como uma

temeridade.

Já se vai um ano e três meses de Governo e

igual tempo de existência da Ministério das Cidades,

que, repito, não disse a que veio. Mas, de repente, re-

cebe, por meio dessa MP, de presente o Programa de

Arrendamento Residencial, hoje levado a efeito pela

Caixa Econômica Federal, sobre cuja gestão não te-

nho reparo algum a fazer. Propõe-se a transferência

da gestão do Programa de Arrendamento Residencial

– PAR para o Ministério das Cidades, mantendo na

Caixa Econômica Federal a sua operacionalização,

nela compreendida a gestão do fundo. Ou seja, como

o Senador Marcelo Crivella acabou de dizer, o Minis-

tério faria a operação política.

Minha primeira desconfiança: uma operação

política ou político-partidária? A Caixa Econômica é

um órgão apartidário. A segunda: determina que a re-

muneração da Caixa Econômica Federal seja estabe-

lecida por ato conjunto dos Ministros das Cidades e

da Fazenda. Burocracia nele! Mais burocracia em um

programa que não tem nada disso neste momento,

que funciona com a Caixa Econômica Federal sem

necessidade de submissão a ditames do Ministério

das Cidades e do Ministério da Fazenda. Autoriza a

alocação de outros recursos ao programa. Que recur-

sos? O Governo contingencia tudo. O Governo corta

os investimentos do pé à ponta. Que outros recursos?

Por último: Adapta ao texto da lei as atuais competên-

cias dos Ministérios.
Sr. Presidente, tenho impressão de que essa

Medida Provisória está sendo proposta para dar justi-
ficativa ao Ministério das Cidades, tirando a compe-
tência de um órgão que já opera o programa sem má-
cula. Por que estamos votando essa matéria? Qual o
sentido prático dessa matéria? Eu não consigo enxer-
gar! E porque não consigo enxergar prefiro que esse
programa, que já existe, permaneça sob a gestão da
Caixa Econômica Federal.

Portanto, votarei contra a Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que
tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam

prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas perante a Comissão Mista.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador Ramez Tebet, V. Exª pede a palavra
pela ordem?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador José Agripino, V. Exª tem a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que registre
meu voto e o do Senador Ramez Tebet contrários à
matéria, somente para registro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Ata registrará o voto contrário de V. Exª e
também do Senador César Borges, do Senador Ra-
mez Tebet e, seguramente, da Senadora Heloísa He-
lena.

A Ata registrará os votos contrários de V. Exªs.
A Presidência, entendendo o gesto costumeiro

de V. Exª, Senadora Heloísa Helena, consulta V. Exª
se também quer o registro de seu voto.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, sabe V. Exª o prazer que tenho de
votar contra o Governo demagógico, repetidor de
tudo que Fernando Henrique fazia; mas quanto a
essa matéria, não.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Ata registrará o voto favorável de V. Exª, Se-
nadora, e os votos contrários dos Senadores Demós-
tenes Torres, Antonio Carlos Magalhães, Rodolpho
Tourinho e Reginaldo Duarte.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Item 4:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 151, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2004, que dispõe sobre a cria-
ção do Instituto Nacional do Semi-Árido – Insa, unida-
de de pesquisa integrante da estrutura básica do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, e dá outras provi-
dências, proveniente da Medida Provisória nº 151, de
2003.

A matéria constou da Ordem do Dia das ses-
sões deliberativas ordinárias de 17, 18 e 23 do cor-
rente, quando teve sua apreciação sobrestada, em
virtude da falta de acordo de Lideranças para delibe-
ração da Medida Provisória nº 148, de 2003.

À Medida Provisória foram apresentadas duas
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Nilson Pinto (PSDB – PA),
preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela ade-
quação financeira e orçamentária; quanto ao mérito,
favorável à Medida Provisória e à Emenda nº 2, nos
termos de Projeto de Lei de Conversão que oferece, e
pela rejeição da Emenda nº 1.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:
– a Comissão Mista foi designada por esta Presidên-

cia no dia 22 de dezembro, e não se instalou;
– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos De-

putados no dia 28 de janeiro, tendo sido aprecia-
da naquela Casa, no último dia 10;

– o prazo de quarenta e cinco dias para tramitação da
matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se no
dia 28 de fevereiro, e o de sessenta dias de vi-
gência, no dia 14 de março, tendo sido prorroga-
do por Ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal, no dia 16 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.

Antes, porém, designo o nobre Senador José
Maranhão, na condição de Relator-Revisor, a quem
concedo a palavra para proferir o seu relatório.

PARECER Nº 301, DE 2004-PLEN

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, Parecer de Plenário so-
bre Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2004, ori-
undo da Medida Provisória nº 151, de 2003, que dis-
põe sobre a criação do Instituto Nacional do Semi-Ári-
do – Insa, e dá outras providências.

Relatório

Vem a esta Casa o Projeto de Lei de Conversão
nº 13, de 2004, aprovado na Câmara dos Deputados,
no dia 10 de março de 2004, oriundo da Medida Provi-
sória nº 151, de 2003.

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição Federal, editou a Medida Provisória nº
151, de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
criação do Instituto Nacional do Semi-Árido – Insa,
unidade de pesquisa integrante da estrutura básica
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do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências.

O Insa tem por finalidade promover o desenvol-
vimento científico e tecnológico e a integração dos
pólos socioeconômicos e ecossistemas estratégicos
da região do semi-árido brasileiro, bem como realizar,
executar e divulgar estudos e pesquisas na área do
desenvolvimento científico e tecnológico, para o forta-
lecimento do desenvolvimento sustentável da região.

Dispõe a medida provisória que o Insa terá loca-
lização na cidade de Campina Grande, no Estado da
Paraíba. O ato também altera o inciso IV do art. 29 da
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluindo o
Instituto Nacional do Semi-Árido na estrutura básica
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ainda é previs-
to que as despesas resultantes da criação do Instituto
correrão à conta de dotações constantes do Orça-
mento da União.

A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputa-
dos, no dia 10 de março deste ano, na forma do Proje-
to de Lei de Conversão nº 13, de 2004, cuja única al-
teração com relação à medida provisória foi a inclu-
são da obrigatoriedade da divulgação semestral dos
estudos e pesquisas realizados pelo Insa, com o ob-
jetivo de dar maior transparência aos trabalhos do ór-
gão.

O PLV foi enviado ao Senado Federal para os
fins do disposto no art. 7º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional.

Análise

Cabe a esta Casa, de acordo com o art. 8º da
Resolução nº 1, de 2002, opinar sobre os pressupos-
tos de urgência e relevância, inscritos no caput do
art. 62 da Lei Maior.

No que se refere a esses pressupostos, somos
de opinião de que nada obsta a tramitação do projeto
de lei de conversão em discussão. De fato, conforme
a Exposição de Motivos nº 63, de 18 de dezembro de
2003, a criação do Instituto Nacional do Semi-Árido
nasceu do consenso verificado no Fórum Nacional de
Secretários de Ciência e Tecnologia, bem como da in-
tensa interlocução entre representantes políticos dos
três níveis de Governo, especialmente entre os go-
vernadores da região.

A área de atuação do Insa, cujo projeto de cria-
ção contou com o apoio técnico e científico da Organi-
zação das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Tecnologia (Unesco) abrangerá a região do semi-ári-
do brasileiro, território associado à seca e à pobreza,
habitado por cerca de 22 milhões de pessoas.

A edição da medida provisória vem ao encontro
da necessidade de atendimento de antiga reivindica-
ção do semi-árido, afigurando-se o dispositivo legal
no instrumento mais ágil para efetivar a implantação
do Instituto.

Quanto à constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, não se verifica nenhum vício de com-
petência ou de iniciativa, ajustando-se o projeto de lei
de conversão à boa técnica legislativa.

O projeto ainda apresenta adequação financeira
e orçamentária, visto que os custos da implantação
do Insa correrão à conta do programa inserido no
Orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia
para inclusão social do MCT.

No que diz respeito ao mérito, o PLV em pauta é
de fácil percepção: a importância da criação de um ór-
gão voltado à promoção do desenvolvimento científi-
co e tecnológico do semi-árido brasileiro com capaci-
dade para atuar no sentido de aproveitar as potencia-
lidades da região e de proporcionar a melhoria das
condições socioeconômicas de sua população.

Finalmente, a localização do Instituto Nacional
do Semi-Árido em Campina Grande, no Estado da
Paraíba, evidencia a importância deste Município
com mais de 350 mil habitantes como o centro tecno-
lógico, comercial e industrial da região. Campina
Grande possui núcleo de estudos avançados na área
de engenharia de informática. É sede do laboratório
de meteorologia, recursos hídricos e sensoriamento
remoto, que pesquisa as condições climáticas de
toda a região do semi-árido, além de abrigar a Univer-
sidade Federal de Campina Grande, onde se sobres-
sai o Centro de Ciências e Tecnologia, o Departa-
mento de Engenharia Agrícola e o Departamento de
Ciência e Computação. Portanto, a iniciativa do Po-
der Executivo vem ao encontro da necessidade de
descentralização do desenvolvimento científico e tec-
nológico, com o apoio dos centros de excelência situ-
ados nos municípios do interior do País.

Voto

Em face do exposto, votamos pela admissibili-
dade e pela aprovação da Medida Provisória nº 151,
de 2003, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº
13, de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O parecer é favorável ao Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2004.

A Presidência registra a presença, neste plená-
rio, dos Deputados Ciro Nogueira e Robson Tuma.

08402 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    347ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     347ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     347ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária
da medida provisória, nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado
Nilson Pinto (PSDB – PA), e do Relator revisor, Sena-
dor José Maranhão, pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e pela
dequação financeira e orçamentária da medida pro -
visória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do projeto de lei de conversão, da

medida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio

Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de mais uma
medida que não sairá do papel nem será executada.

A Sudene ainda não se estruturou, apesar da
promessa do Presidente da República de fazê-lo.
Além disso, foi retirada a urgência da votação da ma-
téria na Câmara dos Deputados. Agora, pretende-se
criar o Instituto do Semi-Árido. Ora, o Instituto do
Semi-Árido já estaria, conseqüentemente, fazendo
parte da Sudene.

Sr. Presidente, falo com a autoridade de repre-
sentante da Bahia e, posteriormente, ouvirei com
atenção o pronunciamento do Senador César Bor-
ges. A Bahia possui o maior semi-árido do Brasil, con-
seqüentemente se houvesse interesse em se criar
uma sede para esse Instituto – e perdoem-me os Par-
lamentares paraibanos, e vejo que o Senador José
Maranhão foi distinguido com a Relatoria – não seria
Campina Grande; deveria ser onde se encontra a ma-
ior parte do semi-árido.

Agora, não é possível que a Sudene não funcio-
ne e que possamos pensar que o Instituto do
Semi-Árido vai funcionar. Confesso que cabe um es-
tudo profundo. Não vou votar contra a medida provi-
sória, mas advirto ao Governo que ela está inteira-
mente errada. É preciso criar a Sudene para que esse
Instituto funcione através dela. Esse vai ser mais um
órgão para impedir o funcionamento da Sudene, em
vez de ajudar o funcionamento dela.

Considero absurdo que esse assunto seja trata-
do por medida provisória e não por um projeto de lei,
que seria amplamente discutido com técnicos do
semi-árido, antes de aprová-lo na Câmara ou aqui. É
mais um erro que se comete.

Peço a atenção de V. Exª, Sr. Presidente. Lutei
muito para acabar com as medidas provisórias, mas
consegui apenas diminuí-las. Sr. Presidente, se V.
Exª pudesse prestar atenção, ficaria satisfeito. Estou
me dirigindo a V. Exª.

Sr. Presidente, repito que lutei muito para aca-
bar com as medidas provisórias. Não consegui. Ape-
nas consegui diminuí-las. Agora, o que está se vendo
aqui é votação de uma medida provisória sem saber
do que se trata. O estudo do semi-árido é muito sério
para ser votado dessa maneira. Não votarei contra
para que amanhã não digam no Nordeste que sou
contra o estudo do semi-árido, mas entendo que deve
ser mais estudado. A medida provisória passa rapida-
mente pela Câmara, vem para cá, o Relator é de
Campina Grande, Paraíba, vota a favor, e todos vão
votando a favor com receio de ficar mal no Nordeste.
Não quero ficar mal no Nordeste, mas quero ficar bem
com a minha consciência.

A Bahia tem a maior parte do semi-árido do Nor-
deste, mais talvez do que a soma de todos os Esta-
dos nordestinos. E é com essa autoridade que afirmo
que o assunto deveria ser estudado mais profunda-
mente. Entretanto, se assim não pensar o Senado,
votarei a favor, mas farei um protesto quanto à
não-criação da Sudene anunciada pelo Presidente da
República no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com a palavra o próximo orador inscrito, Sena-
dor César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pro-
nunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães
está repleto de razões. Em primeiro lugar, o que o
Nordeste brasileiro esperava que foi compromisso de
campanha do atual Presidente da República Luiz Iná-
cio Lula da Silva, que abraçou a Sudene, foi a sua re-
criação e até o ato de sua recriação já foi feito com
pompa e circunstância na cidade de Fortaleza, capital
do querido Estado do Ceará.

Sr. Presidente, foi encaminhado a esta Casa um
projeto de lei e não uma medida provisória, Senador
Antonio Carlos, para recriar a Sudene. Poderia ter
sido medida provisória, mas o Governo optou por pro-
jeto de lei e mandou com urgência constitucional.
Pois bem, posteriormente, a própria Presidência da
República retirou a urgência constitucional. E sabe
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por quê, nobre Senadora Heloísa Helena? Porque es-
perava a Reforma Tributária para, com o argumento
do fim da guerra fiscal, criar um fundo de compensa-
ção, um fundo de desenvolvimento regional que seria
aplicado na Sudene, com cuja criação tinha compro-
misso na época da Sudene. Ora, isso, para nós nor-
destinos, é inaceitável! Há mais de seis meses, e não
sei se o Senador Ramez Tebet está aqui, tenho um
requerimento de convocação do Ministro Ciro Gomes
para vir à Comissão de Assuntos Econômicos expli-
car a real situação da recriação da Sudene e da Su-
dam porque a competente técnica Tânia Bacelar, re-
conhecida no Nordeste, pediu demissão pela frustra-
ção de o processo não ter andado. O Ministro Ciro
Gomes emudeceu com relação à recriação da Sude-
ne e da Sudam. Mas quando o Ministro esteve aqui
nesta Casa, na Comissão de Assuntos Econômicos,
em maio e junho do ano passado, disse que dentro de
60 dias a Sudene seria recriada.

E hoje, por medida provisória, de uma posição
diferenciada com relação à Sudene, assistimos ao
Governo Federal propor a criação do Instituto Nacio-
nal do Semi-Árido, que, segundo o Projeto de Lei de
Conversão nº13, que modificou a Medida Provisória
nº151, terá como finalidade o desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico e a integração dos pólos sócio-eco-
nômico e de ecossistema, estratégicos na região do
semi-árido brasileiro. Pois bem. Esses sempre foram
objetivos da Sudene. Quem detém o maior cabedal
de conhecimento da região do semi-árido é a Sude-
ne, que vem há quatro décadas estudando a região
Nordeste. Senador Antonio Carlos Magalhães, não
podemos ser contra a criação, como bem disse V.
Exª. Qualquer medida para o Nordeste, que recebe
tão pouco, tem que ser aprovada, tem que receber
nosso apoio. No entanto, não deixa de ser um esvazi-
amento. Tenho certeza de que a recriação da Sudene
será procrastinada, e o Governo recriará ou compen-
sará a Sudene porque criou o Instituto Nacional do
Semi-Árido. Realmente não sabemos se será criado
para desenvolver trabalhos ou se será apenas mais
um cabide de empregos, de nomeação de cargos de
confiança por parte do Governo.

Outro aspecto que gostaria de destacar, Sr. Pre-
sidente, é que o semi-árido nordestino tem 912 mil
quilômetros quadrados, dos quais 360 mil quilôme-
tros quadrados estão no Estado da Bahia. O semi-ári-
do baiano é maior do que a soma de muitos Estados
nordestinos. É maior até do que o Estado do Ceará
em área territorial. E não presenciamos uma ação do
Governo Federal com relação a apoiar o desenvolvi-
mento sócio-econômico do semi-árido. Se o Nordeste

brasileiro ainda não alcançou o desenvolvimento que
esperamos, é porque temos o semi-árido dentro da
nossa região, onde é muito mais difícil a sustentabili-
dade nas atividades produtivas, onde temos as difi-
culdades causadas pelas secas. As secas não são fe-
nômenos extraordinários; são naturais em nossa re-
gião e precisam de uma atenção muito especial do
Ministério da Integração Nacional, do Governo Fede-
ral. Efetivamente, criando o Instituto Nacional do
Semi-Árido para pesquisas, não se modificará nossa
realidade se não tivermos um compromisso efetivo de
aplicar recursos para perenizar nossos rios, para revi-
talizar o rio São Francisco, para fazer com que o nor-
destino tenha sustentabilidade na sua atividade eco-
nômica. Não é combater a seca. Os investimentos de-
vem permitir ao nordestino conviver com a seca de
forma que ela não altere sua dignidade e sua susten-
tabilidade. Não seremos contra a criação desse insti-
tuto, de forma alguma, mas com certeza é uma medi-
da paliativa. Outras medidas importantes deveriam
ser tomadas. Quero consignar, Sr. Presidente, esta
nossa posição com relação a esta medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo Senador inscri-
to, Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em outro momento po-
deríamos ter aqui, por ocasião da discussão dessa
medida provisória que cria o Instituto Nacional do
Semi-Árido, uma receptividade muito grande. Afinal
de contas, quem poderá negar a necessidade do
aporte de recursos para pesquisa, já que não dispo-
mos da estrutura que outras Regiões do País detêm?
Mas numa hora como esta, num momento como este,
a Sudene ainda por ser recriada, o projeto de sua re-
criação ainda tramitando na Câmara dos Deputados,
esta medida, em vez de ser recebida com alvíssaras,
com manifestações de júbilo, é recebida, por incrível
que pareça, com manifestações de desconfiança.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os
oradores que aqui falaram têm razão quando dizem
que esse instituto poderá, se não ficar no papel, viver
uma situação de esvaziamento. Não é que o Nordes-
te não possa ter um instituto de pesquisa. Quem visita
o meu Estado, quem já visitou a escola existente em
Mossoró, a Esam, Escola Superior de Agricultura de
Mossoró, a escola de desenvolvimento agrícola, sabe
muito bem que ela promove pesquisas sem os recur-
sos apropriados ao lado do ensino e ao lado da exten-
são. Não se trata disso, trata-se de uma desconfiança
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de que o Nordeste esteja recebendo um presente de
grego.

Sr. Presidente, mesmo havendo desconfiança,
não podemos nos deixar levar pelo desânimo, pelo
pessimismo. Não vamos nos deixar levar pelo negati-
vismo; vamos aprovar essa medida provisória, para
que seja criado esse instituto. Depois vamos exigir
que o instituto não fique isolado, mas que tenha a seu
lado a Sudene, que deve ser recriada, e tantas outras
obras importantes para o Nordeste brasileiro.

Sr. Presidente, quero associar-me aos Senado-
res Antonio Carlos Magalhães e César Borges e a to-
dos os que se pronunciaram no sentido de que preci-
samos de um contexto favorável à criação desse insti-
tuto, sob pena de ele ser natimorto. Ele tem de nascer
mais vivo do que nunca. Ele precisa realmente nas-
cer.

Manifesto aqui, apenas, essa cobrança de que
seja criado esse instituto, que será sediado em Cam-
pina Grande. Quero parabenizar o Senador José Ma-
ranhão, Relator dessa matéria.

Espero que dentro de algum tempo, se Deus
quiser, possamos, juntos, bater palmas na instalação
real, prática, concreta do Instituto Nacional do
Semi-Árido no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O próximo orador inscrito é o Senador Efraim
Morais.

A Presidência comunica ao Plenário que estão
inscritos ainda os Senadores Arthur Virgílio, Tasso
Jereissati, a Senadora Heloísa Helena, os Senadores
Fernando Bezerra e Ney Suassuna. O Senador Ra-
mez Tebet, que não é do Nordeste, acaba de se ins-
crever.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª, Senador Almeida Lima, é o décimo ins-
crito.

Com a palavra o Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a criação do Instituto Nacional do
Semi-Árido, unidade de pesquisa integrante da estru-
tura básica do Ministério de Ciência e Tecnologia, que
está sendo votada hoje, tem parecer favorável do Se-
nador José Maranhão. Concordo em parte com a
Bancada da Bahia quando se refere às medidas pro-
visórias. Não tem sentido ser esse instituto criado por
meio de MP, até porque, Sr. Presidente, lembro-me
muito bem de que um dos grandes discursos do PT,

no passado, era no sentido de condenar as medidas
provisórias. Dizia que, na Câmara dos Deputados e
no Senado, os Parlamentares não legislavam. O que
vemos hoje? Vemos o Governo do PT bater todos os
recordes no que diz respeito a medidas provisórias.

Quero, Senadores Antonio Carlos Magalhães e
César Borges, lembrar o caso da MP da Cide. O Go-
verno baixou uma medida provisória, dizendo que fa-
ríamos uma agenda positiva e marcando para o dia
10 de março a liberação dos recursos, mas, até o pre-
sente momento, Sr. Presidente, nem um tostão foi li-
berado do dinheiro da Cide para a recuperação das
estradas. Da mesma forma, não foram liberados os
R$ 33 milhões que o Governo anunciou festivamente
como o início da aplicação da medida provisória. No
discurso, ninguém melhor do que o Governo do PT,
mas para o fato concreto, para a realização de obras
e para a distribuição de recursos, o PT é igual ao
Fome Zero: é zero.

Da mesma forma o Governo anunciou a recupe-
ração e a duplicação de estradas, a retomada da
Transnordestina e uma infinidade de obras, tendo
como manchete no outro dia a agenda positiva, sem
ter liberado até o presente momento um único real. O
Governo, no último domingo, reuniu todo o núcleo
duro, os Ministros mais importantes, para decidir o
que fazer para colocar a agenda positiva em anda-
mento. Decidiram que gastarão R$ 8 milhões em pro-
paganda, para dizer ao povo brasileiro que está tudo
bem e que o social está funcionando perfeitamente
no País.

Sr. Presidente, R$ 8 milhões é ¼ do que preci-
sam todos os Estados que estão em calamidade pú-
blica. A promessa do Governo é a de liberar R$ 33 mi-
lhões para resolver esses problemas. Mas vai à tele-
visão, aos jornais e às rádios dizer que está aconte-
cendo o melhor no País. Não é por aí. A ação não
chega até a ponta. O povo brasileiro já está sabendo
que o Governo engana, não faz, promete e não cum-
pre. Devo dizer que em parte concordo com a Banca-
da baiana. Talvez seja mais uma promessa do Gover-
no a instalação do Instituto Nacional do Semi-Árido.

Por outro lado, devo dizer – permitam-me os ir-
mãos da Bancada baiana – que nem sempre o maior
é o melhor. Permitam-me dizer que, sem dúvida,
Campina Grande foi escolhida para a instalação do
instituto porque lá existem as melhores condições e
avanços tecnológicos. Sr. Presidente, hoje, em Cam-
pina Grande, temos as melhores condições climáti-
cas e tecnológicas e o maior centro de avanço em in-
formática do País, com repercussão mundial. Permi-
tam-me os companheiros da Bahia dizer que Campi-
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na Grande merece a instalação desse centro porque
é uma cidade de estudiosos, é uma cidade que ofere-
ce as melhores condições para sediar esse instituto.
Está de parabéns o povo paraibano nesse sentido.
Minha crença na instalação e no funcionamento de tal
instituto é igual à da Bancada da Bahia. Repito: Cam-
pina Grande e a Paraíba merecem a instalação desse
centro. É uma luta dos paraibanos, uma luta da Ban-
cada da Paraíba nesta Casa e na Câmara dos Depu-
tados e também uma luta do Governador Cássio Cu-
nha Lima. Devo adiantar que, lamentavelmente, te-
nho de discordar da Bancada da Bahia. Não somos o
maior, mas, neste caso, Campina Grande é o melhor
local para a instalação do Instituto Nacional do
Semi-Árido.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, Senador
Arthur Virgílio, a Presidência comunica, a pedido do
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar, Senador João Alberto Souza, que, logo após a vo-
tação desta medida provisória – que será a última – o
Conselho reunir-se-á, dependendo, portanto, apenas
do encerramento da Ordem do Dia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL)
– Sr. Presidente, estou inscrita?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Informo a V. Exª que, após o Senador Tasso
Jereissati, estão inscritos V. Exª, Senadora Heloísa
Helena, e o Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
próximo orador inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
primeira denúncia que faço é quanto à utilização fútil
e despicienda de medidas provisórias.

Dizia-me o Senador Tasso Jereissati ainda há
pouco que o Instituto Nacional do Semi-Árido é uma
grande aspiração do Nordeste há muito tempo e que
o sonho do nordestino seria transformá-lo numa es-
pécie de MIT (Massachussetts Institute of Techno-
logy) para, quem sabe, transformar todo o semi-árido
numa Califórnia brasileira.

Isso vem por medida provisória, quando o certo
seria projeto de lei, com tramitação aparentemente
lenta, mas que desse tempo de maturar o debate so-
bre matéria tão relevante. A matéria é relevante, mas
não é urgente, e por ser relevante mereceria a acura-
da análise que se faz, quando nos deparamos nesta
Casa com projeto de lei.

Dou um exemplo, Sr. Presidente, da futilidade
com que o Governo vem tratando o instituto das medi-
das provisórias. Ainda há pouco, por ocasião do fla-
gelo nordestino, liberou o FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço) para os flagelados. Primeiro,
não havia ninguém ali empregado; portanto, não ha-
via ninguém ali que dispusesse do recurso ao FGTS.
Segundo, o FGTS significa uma garantia para o futuro
do trabalhador e não deveria ser usado para recupe-
rar o seu lamentável status quo ante.

Portanto, Sr. Presidente, o senso comum é se
votar a favor dessa medida provisória, sem se saber
exatamente o que é o Instituto Nacional do Semi-Ári-
do. Seria o MIT dos sonhos do Senador Tasso Jereis-
sati? Ou é um cabide de emprego, a exemplo do que
tem sido uma prática neste Governo?

Outro dado – e aqui eu gostaria, quem sabe, de
iniciar um processo de autocrítica. Participei do go-
verno passado que, após investigar exaustivamente
denúncias de corrupção na Sudam e na Sudene, con-
cluiu que devia extinguir ambos os órgãos. Foi muito
criticado por dirigentes do Governo atual, que diziam:
havendo corrupção no órgão, saneia-se o órgão.
Assim, ele não precisa ser extinto.

Quem sabe, estava errado o governo passado e
estavam certos esses críticos. Chegavam a dizer
mais, que as agências eram necessárias, mas não
bastavam; que recriariam a Sudam no Norte e a Su-
dene no Nordeste.

Não criaram a Sudam nem a Sudene. A Sudene
parece ter virado letra morta, parece que virou algo
destinado às calendas gregas. Por outro lado, ainda
percebemos um claro esvaziamento das agências cri-
adas na gestão passada. Diziam que a Sudene, para
ficar no Nordeste, era essencial, e não recriaram a
Sudene. Diziam que as agências não bastavam e,
ainda por cima, esvaziaram a função dessas agênci-
as. O Governo, portanto, nos dá, a cada momento, a
idéia do desgoverno.

Quero chamar atenção, Sr. Presidente, para um
fato que para mim é essencial de ser por todos nós
compreendido e apreendido. Quase todos os Sena-
dores que aqui se manifestaram sobre esse tema o fi-
zeram em tom de desconfiança. Não acreditam na
boa-fé do Governo; não acreditam que vá sair coisa
boa, não acreditam que esteja aí mais do que um ca-
bide de emprego; não acreditam que o Governo te-
nha levado a sério a idéia do futuro MIT a partir do
Instituto Nacional do Semi-Árido. Isso é ruim, porque
em política se pode perder prestígio, e prestígio se re-
cupera com obras públicas, atitude, amadurecimento,
tempo, acertos. Credibilidade é algo que não faz o pa-
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pel do bumerangue: vai e dificilmente retorna. Este
Governo está perdendo credibilidade, vivendo de cri-
ses. Nós perguntamos onde está fulano, e fulano
está, a essa altura, na Casa Civil, porque tem crise ali.

Isso aqui está parecendo um velório. Se nós
pensarmos bem, está com aspecto de velório. Não é
uma sessão vibrante decidindo matérias relevantes.
Daqui a pouco a pauta vai ser trancada outra vez, por-
que não há acordo sobre as matérias a partir do Item
5.

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar vai
se reunir daqui a pouco, para ouvir o Secretário de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Sr.
Anthony Garotinho, e vai haver a continuação da reu-
nião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, para prosseguirmos na votação dos destaques
sobre a reforma do Judiciário.

Esta sessão deveria ser vibrante. Ou não é im-
portante o Instituto Nacional do Semi-Árido? Ou não é
importante o que significaria, talvez, na boa intenção
do Governo – se ele a tiver – a alforria do Nordeste? A
idéia da alforria tecnológica, da maioridade econômi-
ca e científica dessa região tão importante para o
País? No entanto, estamos aqui a tratar o tema como
se ele fosse corriqueiro.

Dizia-me novamente o Senador Tasso Jereissa-
ti que temos que mexer nisso, temos que fazer funcio-
nar para valer as Comissões Mistas, nomeadas ao ta-
lante da Mesa, e as pessoas nomeadas nem tomam
conhecimento de que o foram. Ademais, as Comis-
sões não se reúnem e, quando chegamos aqui, a Li-
derança recomenda aos seus liderados sobre como
atuar, e muitas vezes corremos o risco de engolirmos
alguma lebre ou, quem sabe, algum sapo por aqui.

Portanto, Sr. Presidente, digo sem entusiasmo
que voto a favor da criação do Instituto Nacional do
Semi-Árido e recomendo ao PSDB que faça a mesma
coisa. Entretanto, lamento não poder fazê-lo com en-
tusiasmo, porque a matéria foi tratada como de some-
nos importância pelo Governo. Lamento ainda que
aqui estejamos a minimizar cada vez mais os temas
de interesse nacional, esvaziando o valor do peso
dos debates no plenário, no fundo, vulgarizando o
gesto de apreciar matérias que mexem com a vida
das pessoas e num clima que parece um fim de festa
que, no dia seguinte, vai provocar ressaca.

Chamo a atenção para o fato de que está faltan-
do entusiasmo no Governo, está faltando crença em
um projeto. Digo mais: como pode haver crença, se o
projeto não aparece? Como pode haver crença se
não existe projeto? E como se argamassa uma alian-

ça de vários partidos, se essa aliança não é trabalha-
da à base de programa, de acordo pelo País?

As notícias políticas são terríveis. O experiente
e valoroso Deputado renuncia à Liderança do Gover-
no. Mas aí diz o Senador Aloizio Mercadante: vamos
fazer um apelo e ele vai voltar.

É muito cedo para o Governo viver de apelos, é
muito cedo para o Líder do Governo perder o entusi-
asmo pelo Governo, é muito cedo para vivermos de
apelo – repito.

O PMDB emitiu hoje uma nota dura, dizendo
dos seus desencantos com os rumos que o Governo
vai tomando. Nós temos os desencantos também na
área do partido popular. Em outras palavras, a im-
pressão que me dá é de que o Governo envelheceu,
que começa a caducar, que começa a prescrever, e é
muito cedo para isso. É muito cedo imaginarmos que
um Governo possa se agarrar pelas paredes da Re-
pública por três anos, sobrevivendo. Nós queremos
mais do que um Governo de sobreviventes. Nós que-
remos um Governo que seja capaz de realmente im-
pulsionar o crescimento econômico sustentável neste
País, olhando as questões micro com sabedoria.

Outra coisa me deixou muito triste. Ouvi de vári-
os Senadores: como é que eu posso votar contra? – e
o outro concordava. Como é que eu posso votar con-
tra o Instituto Nacional do Semi-Árido? Vai parecer no
Nordeste, minha terra, que eu sou contra o Instituto.
Eu que não sou do Nordeste, sou do Norte, pergunto:
como é que eu posso, aos olhos do Norte, votar con-
tra o Instituto Nacional do Semi-Árido, Sr. Presiden-
te? Não posso. Agora, estou votando, no fundo, para
não aparecer no Norte a idéia de que não estou preo-
cupado com o Nordeste. Conhecimento do que será o
instituto – e eu espero que não seja um mero cabide
de empregos – eu não tenho. A matéria não foi ama-
durecida e é uma prova cabal de que o Governo está
sendo fútil, trabalhando por medidas provisórias e en-
garrafando a sua pauta de maneira tola e até inábil
politicamente, quando poderia vir por projeto de lei,
trabalhando a consciência deste Congresso, para
que saísse daqui uma matéria aperfeiçoada, não que
desse ao Nordeste o cabide de empregos, mas o MIT
sonhado pelo Senador Tasso Jereissati e pela valoro-
sa Bancada desta tão importante e relevante região
do País chamado Brasil, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – O próximo orador inscrito é o nobre Senador
Tasso Jereissati. Em seguida é V. Exª, Senadora He-
loísa Helena.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, evidentemente, nós, nordesti-
nos, a respeito de tudo o que vem para o Nordeste, só
podemos nos regozijar. No entanto, estamos bastan-
te preocupados com esse Instituto Nacional do
Semi-Árido, pois é um sonho antigo de toda a nossa
Região. Realizamos muitas discussões em pratica-
mente todos os Estados, ao longo de muitos anos,
com a idéia de que a região do semi-árido tivesse um
centro de desenvolvimento tecnológico e de aperfei-
çoamento, treinamento e educação de referência e
que pudesse elevar o nível, o padrão da formação
dos nossos técnicos e da nossa tecnologia.

Várias idéias surgiram ao longo desses anos.
Determinados grupos discutiam que deveria ser ao
redor de uma universidade que já existia; outros, que
deveria ser formado um novo instituto, um novo cen-
tro, colocado em alguma região do Nordeste, mas
que tivesse uma visão focada, principalmente, para a
pesquisa; outros ainda já consideravam que deveria
ser Instituto de Pesquisa e Ensino, ao estilo – como
falou o Senador Arthur Virgílio – do MIT americano,
de maneira que pudesse ser um centro que puxasse,
que forçasse o desenvolvimento de ponta na região
nordestina.

Por isso nos causa muita preocupação, quando
vem um instituto que acreditamos seja feito com toda
a boa-fé e boa vontade, mas, sem estar acompanha-
do desses estudos, sem o acompanhamento da his-
tória de sua formatação. Como será? Quais as carac-
terística que terá? Quais as dotações orçamentárias
que contará o instituto, ou se será apenas o ajunta-
mento a uma série de siglas hoje que ainda perdu-
ram, subsistem, sobrevivem ou vagueiam, como o
caso do Sudene, como fantasmas? O Dnocs sem re-
cursos está aí, até o Banco do Nordeste, que foi revi-
talizado a custa de muito trabalho, e agora mais um
instituto dentre outros que poderia apenas formar ou-
tra sopa de letrinhas, que nada tem de concreto e
nada ajuda o Nordeste.

Vamos votar favoravelmente, claro, pois não vo-
taríamos nada contra o Nordeste. Mas fica aqui a nos-
sa cobrança pública, já colocada diante desta Casa,
pois queremos ver como funcionará e o que aconte-
cerá nos próximos seis meses, quando voltaremos
aqui para parabenizar o Governo do Presidente Lula
pela iniciativa, ou reclamar, até mais do que isso, pro-
testar, porque, quem sabe, através de uma iniciativa
– que espero não esteja dizendo que a minha expec-
tativa seja, como disse o Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, um negativismo da minha parte – espero que não

tenhamos que voltar aqui e que uma iniciativa precipi-
tada do Governo venha estragar mais uma boa idéia
que temos para o Nordeste brasileiro e que não tenha
sido levada, mais uma vez, com a seriedade e profun-
didade necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita,
a nobre Senadora Heloísa Helena.

A Mesa registra a inscrição do nobre Senador
Antonio Carlos Valadares.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu também, como nor-
destina, vou dizer que vou votar favorável. Digo ao
Senador Efraim Morais que não se preocupe, porque
não vou criticar a escolha. Se fosse na minha querida
Alagoas, estava bem, em Campina Grande, Salvador
ou em qualquer outra região do Nordeste, não tem
nenhum problema. Quero dizer ao Senador Garibaldi
que é claro que S. Exª não falou de mim, do negativis-
mo, pois quem falou foram os outros Senadores. Mas
não tem nada de negativismo. Aliás, se eu fosse ne-
gativista, Deus ia me castigar, porque sou uma mu-
lher abençoada por Deus.

Imagine, filha de uma dessas famílias pobres do
Nordeste, consegui chegar a esta Casa, tocar os ta-
petes azuis do Senado, sem passar pela varanda dos
usineiros, pela cozinha dos pistoleiros e sem ser de
família tradicional do Estado de Alagoas, tenho é que
agradecer a Deus e ser uma mulher movida pela fé,
pela esperança e pelo sentimento positivo. E mais do
que tocar aqui, não me deixar encantar por aqui, por-
que, às vezes, os grandes seduzem os debaixo para
que os debaixo se transformem em serviçais dos
grandes. Então, sou duplamente abençoada. Tenho
muita fé em Deus; fé na vida e está tudo muito bem. O
problema é outro. Não se trata de negativismo nem
de falta de fé. O problema é analisar a realidade obje-
tiva. É claro que vamos votar favorável. Entendi con-
cretamente toda a análise que foi feita por todos os
Senadores que me antecederam.

Não existe problema de compatibilidade e ade-
quação orçamentária nesta matéria. Está tudo previs-
to no Ministério da Ciência e Tecnologia. O problema
não é esse. O problema é ter uma visão realista de
um fato extremamente grave.

Existe ineficácia na ação administrativa; existe
paralelismo de ação; existe falta de implementação,
Senador Ramez Tebet, de tudo que já foi produzido
em Ciência e Tecnologia no setor público no Nordes-
te. O que existe, de fato, é um abismo entre as con-
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quistas já realizadas na legislação ou na produção ci-
entífica e a realidade concreta.

É absolutamente natural que façamos um apelo
para que isso não seja mais um instrumento para se
fazer demagogia com o Nordeste. É até fundamental
que possamos, daqui a seis meses, comemorar.

Dizemos que se trata de paralelismo de ação,
porque objetivamente uma unidade de pesquisa, com
a finalidade de promover o desenvolvimento científico
e tecnológico, a integração dos pólos socioeconômi-
cos em ecossistemas estratégicos da região do
semi-árido brasileiro, bem como realizar, executar, di-
vulgar estudos e pesquisas na área de desenvolvi-
mento científico-tecnológico, apresenta as mesmas
funções da Sudene. E alguns começam a dizer que
esses órgãos regionais foram parasitados pela elite.
É verdade. Foram parasitados pela elite política e
econômica deste País. Entretanto, ao invés de con-
denarem aqueles que efetivamente parasitaram, pelo
contrário, acabam punindo o povo do Nordeste, do
Centro-Oeste e do Norte ao não estabelecerem a im-
plementação daquilo que, efetivamente, já é função
na Sudene, na Sudam ou em qualquer produção ci-
entífica e tecnológica do nosso País.

Nesse sentido votamos favoravelmente e espe-
ramos estar, daqui a seis meses, a comemorar e não
a fazer críticas, mais uma vez, relacionadas ao para-
lelismo de ação, à ineficácia administrativa e ao ver-
dadeiro abismo entre o que se conquista na lei e a re-
alidade objetiva de 22 milhões de nordestinos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo Senador inscri-
to, Senador Ramez Tebet.

Estão inscritos o Senador Mão Santa e, em se-
guida, o Senador Ney Suassuna.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, penso
que sou o primeiro Senador a falar, que não é oriun-
do, não representa aqui a Região Nordeste, mas sou
solidário com essa região. Passei alguns meses no
Ministério da Integração Nacional e penso que é uma
região que merece apoio, de forma que parabenizo o
Nordeste. Se tantos Senadores aqui reclamaram a
respeito da Sudene, cujo projeto de lei ainda está na
Câmara, eu indago por que, se há um compromisso
com o Nordeste e querem criar a Sudene, não veio
logo uma medida provisória para recriar a Sudene?

Dirão: “mas o Senador Ramez Tebet está sendo
mais realista que os Senadores do Nordeste”. Em ab-
soluto! Não fora o Nordeste, o Centro-Oeste não teria
quase nada. Lembro-me que o Fundo do Centro-Oes-

te que temos foi resultado de uma união de esforços
em 1988.

Senadora Heloísa Helena, eu era da Sudeco e
vivia nos corredores do Congresso Nacional concla-
mando Parlamentares do Centro-Oeste, do Norte e
do Nordeste para assumirem a causa, de tal ordem
que criamos o slogan “Duzentos e oitenta e nove e
uma só vontade”, que era a vontade de ajudar as Re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Assim nasceu
o Fundo do Norte, o Fundo do Nordeste e o FCO, que
é o Fundo do Centro-Oeste.

Hoje venho aqui dizer que o Nordeste está com
sorte. E quero aproveitar esta oportunidade para re-
clamar que o Centro-Oeste não tem merecido nada.
Em abril do ano passado, o Presidente da República
tinha quatro meses de administração. Eu era Presi-
dente do Congresso Nacional – e com que emoção
empossei o Presidente Lula em nome do Congresso
Nacional! E, em abril, Sua Excelência foi a Campo
Grande para uma exposição agropecuária, onde pro-
meteu solenemente a criação de uma agência de de-
senvolvimento do Centro-Oeste. Mas lá, Srs. Sena-
dores do Norte e do Nordeste, não temos nenhum or-
ganismo idêntico à Sudene, que foi prometido, nem a
desses órgãos criados no Ministério da Ciência e Tec-
nologia.

Então, solidarizo-me com o Nordeste e pedir
pelo Centro-Oeste! Lembrem-se do Centro-Oeste!
Há palavras empenhadas! A Bancada do Cen-
tro-Oeste se reuniu com o Ministro da Integração,
Ciro Gomes. Houve apenas ligeiros desencontros,
porque queriam, e querem, criar a agência de desen-
volvimento do Centro-Oeste, para fazer estudos, só
para estudar. O Brasil está cheio de diagnósticos, Sr.
Ministro! Todos conhecemos! Quem não faz o diag-
nóstico do Brasil? Se o diagnóstico é de injustiça, é de
um Brasil injusto, vamos criar aquilo que possa
fazê-lo um País mais justo, em vez de ficar nominan-
do numa medida provisória uma série de órgãos vin-
culados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Não
sei se isso vai ter resultado prático. Mas, de qualquer
forma, ouvi o Senador Garibaldi Alves dizer que “é
uma esperança! É uma esperança! É uma esperan-
ça!” Tomara que a esperança se concretize, porque
nós do Centro-Oeste não temos nem instituto, quanto
mais agência!

É isso. E aproveito para pedir, para deixar regis-
trado, que o Governo ouça e cumpra o que prometeu
solenemente. Mais do que isso: fizeram uma comis-
são. E que o Nordeste me desculpe, eu vi essa medi-
da provisória do Nordeste e estou falando pelo Cen-
tro-Oeste. Desculpem-me, mas é que o Presidente da
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República formou até uma comissão para estudar
como seria a agência do Centro-Oeste, e não sai?!

Tenho que ocupar a tribuna a fim de manifestar
meu inconformismo, não com a medida provisória a
favor do Nordeste – na qual vou votar, esperando que
se transforme em realidade, pois se continuar no pa-
pel, não adianta –, mas que haja algum alento para o
Centro-Oeste, que demonstra para o País, como afir-
mei há pouco, seu potencial na agricultura e na pe-
cuária e no processo de industrialização que despon-
ta em algumas cidades. Tudo bem, mas é preciso de-
senvolver o interior do País, é preciso enxergar as re-
giões mais necessitadas, como o Norte e o Nordeste.

Ouvi aqui o clamor daqueles que discutiam a
medida provisória; ouvi o clamor da Senadora Heloí-
sa Helena e de outros Srs. Senadores: vamos forne-
cer vacina à Bolívia, mas forneçamos também para o
rebanho brasileiro.

Sr. Presidente, observo que ultrapassei o tempo
em 54 segundos. Concluirei antes de chegar a um mi-
nuto.

É possível redigir medida provisória, em cinco
minutos, com a finalidade de criar uma agência de de-
senvolvimento do Centro-Oeste. É a solicitação que
faço. Votarei pelo Nordeste. E sei que, quando hou-
ver alguma matéria em relação ao Centro-Oeste, o
Nordeste votará de forma favorável. Trabalhamos
juntos nesta Casa, pois os problemas são comuns.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quando ocupo a tribuna é para dizer
da minha alegria. Hoje estou dividido entre alegria e
tristeza: alegria de ver esse Instituto do Semi-Árido
chegar, pelo menos no papel, a uma finalização; tris-
teza, porque cada um dos nove Estados nordestinos
deveria ter um Instituto desse – lamentavelmente, só
temos um –, ou um central com secções. Quando vai
se fazer uma escolha, é como “A Escolha de Sofia”:
um ou outro; qual Estado tem uma situação pior em
termos de semi-árido.

Minha pequena e querida Paraíba, infelizmente,
tem 75% de seu território acima do cristalino, uma ro-
cha gigantesca, e não temos sequer profundidade de
solo. É uma região dura, sofrida.

Fico com a maior inveja quando vou a Estados
com terras férteis. Temos uma nesga muito pequena
de terra fértil. Lá na Paraíba, com quatro milhões de

habitantes, há duas universidades federais, uma de-
las em Campina Grande; e há duas mesorregiões:
uma do cristalino, que é uma região difícil, como eu
disse; e outra que atinge outros Estados também, que
é a zona canavieira. A universidade estadual também
está localizada em Campina Grande.

Entendo que, quando os Senadores baianos, os
Senadores alagoanos, os Senadores pernambuca-
nos e de outros Estados reclamam, estão cobertos de
razão. Que bom se tivéssemos um instituto em cada
Estado nordestino, Senador Antonio Carlos! Porém,
quando comparamos os demais Estados com a nos-
sa pequena Paraíba, vemos que realmente lá a dure-
za, a pobreza e o semi-árido tocam mais o nosso co-
ração.

Continuo a dizer que eu gostaria muitíssimo que
cada um tivesse o seu instituto, assim como eu gosta-
ria que a Sudene estivesse funcionando. A última ver-
ba que entrou na Sudene saiu, quando eu estava Mi-
nistro, depois de duas horas de reunião com o Malan
e outros, no Palácio, no valor de 50 milhões. De lá
para cá, nada! E nós queremos. Estamos com assina-
turas de trinta Senadores pedindo apenas que seja
cumprido o que foi falado no Ceará, na reunião sobre
a revitalização da Sudene.

Sei que o ano passado foi difícil e, por isso, não
podemos crucificar o Presidente da República nem
dizer que ele está descuidando do Nordeste, mas
este ano as coisas estão mais palatáveis. A economia
está um pouco melhor em relação ao ano passado.
Esperamos que neste ano possamos contar com a
possibilidade de o dinheiro da Sudene chegar. E gos-
taríamos muito que dessa medida provisória constas-
se a verba, o valor de que disporemos para a instala-
ção do Instituto do Semi-Árido.

Voto favoravelmente. Lamento pelos demais
Estados, mas com certeza, pelo ponto central que é a
Paraíba e pelas dificuldades de ter 75% do seu territó-
rio numa região de cristalino, quer dizer, sendo o
semi-árido mais duro do Nordeste, penso que seja
uma medida justa e será muito bem-vindo na nossa
Rainha da Borborema, a minha cidade natal, Campi-
na Grande. Lá, costumamos sair desbravando: éra-
mos os vendedores e tropeiros, Sr. Presidente, que
comprávamos em São Paulo e levávamos ao Amazo-
nas. Com certeza, esse conhecimento que lá será cri-
ado e elaborado percorrerá todo o Nordeste. E toma-
ra que um dia nós, Estados nordestinos – e alerto
aqui todos os Senadores do Nordeste – tenhamos a
coragem de fazer uma união do Nordeste, não para
separar do Brasil, não é sobre isso que estou falando,
mas para proporcionar prioridade. Por exemplo, Ala-
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goas só compraria no Sul ou Sudeste se não tivesse
nenhum Estado do Nordeste. E assim por diante,
como fazem os estados americanos quando juntam
dois ou três e fazem acordo para criar prioridade entre
si.

Que bom se houvesse algo produzido e adquiri-
do no Ceará, sem que houvesse essa diferença.Te-
ríamos uma espécie de parlamento europeu, onde
cada representante de cada Estado discutiria a ma-
neira de homogeneizar a nossa legislação, a nossa
segurança, as nossas secretarias de comércio, não
deixando de ser brasileiros, mas priorizando sempre
as produções do nosso Nordeste.

Infelizmente, não pensamos assim. Infelizmen-
te, continuamos meio escravos do Sul e do Sudeste.
E, enquanto não nos valorizarmos, dando prioridade
aos produtos nordestinos, à tecnologia nordestina e
enquanto não houver um instituto desses produzindo
tecnologia inclusive para viver melhor no semi-árido,
não iremos adiante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – O próximo orador inscrito é o Senador Almeida
Lima, a quem concedo a palavra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, re-
cordo-me de que fui o único Senador a votar contra a
medida provisória que ampliava para mais de 40 mi-
nistérios e secretarias com status de ministério. Dis-
so não me arrependi e não me arrependerei jamais,
porque sei que este Governo quer continuar como ou-
tros que procuraram gastar o dinheiro do povo brasi-
leiro na atividade meio, gerando o crescimento da bu-
rocracia neste País, estruturas e mais estruturas,
quando os recursos deveriam ir para a atividade fim,
nesse caso, para a pesquisa.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, respeito muito a
opinião pública, como respeito também a opinião pu-
blicada. Se Pilatos não tivesse temido a opinião mani-
festada, Cristo não teria sido sacrificado em hipótese
alguma. Respeitar a opinião publicada não significa
temê-la. Posso ser agredido e acusado hoje; daqui a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, que é o nosso mandato, po-
derei ser absolvido. E mesmo que não o seja, irei para
casa com a minha consciência limpa e tranqüila.

Não votarei a favor, mas votarei contra porque
esse projeto é contra os interesses do Nordeste na
medida em que amplia mais estruturas e divide o di-
nheiro em mais estruturas e na atividade meio, não na
atividade fim.

O Brasil possui a Embrapa é uma empresa de
pesquisa agropecuária que atua no Nordeste brasilei-
ro em projetos de agropecuária. É uma empresa de
pesquisa científica e tecnológica. Não podemos criar
mais um instituto visando ao desenvolvimento científi-
co e tecnológico, à realização, à execução e à divul-
gação de estudos e pesquisas na área científica e
tecnológica. Um instituto para fazer a mesma coisa
representará mais um cabide de empregos. Não vou
conciliar-me com a incompetência. Serei radical tam-
bém nesse projeto. Votarei contra.

O Nordeste tem a Sudene, que foi espatifada
por esses Governos, tem a Embrapa, tem a Universi-
dade de Campina Grande. Mandem os recursos do
orçamento da União para a Universidade de Campina
Grande e criem programas de desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico. Tenho certeza, no entanto, de
que estão deixando a Universidade de Campina
Grande morrer à mingua, sem desenvolver projetos
nesse sentido. Criam institutos para dar emprego a
apadrinhados do Governo, àqueles que foram derro-
tados nas urnas. Foi o que fizeram neste Governo ao
criarem mais ministérios e secretarias com status de
ministério.

Venho de uma escola de agricultura e pecuária,
o antigo Colégio Agrícola Benjamin Constant, em
Sergipe, que está morrendo à míngua por falta de re-
cursos para formar os técnicos, para desenvolver a
pesquisa científica e tecnológica no campo do
semi-árido nordestino, e há tantas e tantas outras es-
colas.

Votarei contra porque não vou trair a minha
consciência. Que a opinião pública hoje venha contra
mim. Estou acostumado com isso. Que opiniões pu-
blicadas se voltem contra mim. Não há problema. As
minhas costas estão calejadas, mas voto contra por-
que isso é contra o Nordeste. Dividir recursos da
União em vários e vários outros segmentos, amplian-
do, Sr. Presidente, a estrutura governamental, admi-
nistrativa é não sobrar recursos para a pesquisa.

Quero chegar daqui a um ano ou dois aqui, com
muito orgulho e satisfação, para dizer que errei. Mas
tenho certeza de que não estou errando. Busquem os
recursos e mandem-nos para a Universidade de
Campina Grande, criando os programas e projetos de
desenvolvimento científico e tecnológico, que estarei
aqui para apoiá-los.

Adoro Campina Grande e a Paraíba, como ado-
ro todo o Nordeste brasileiro, e voto contra porque
isso não é bom para o Nordeste nem para o País.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O próximo orador inscrito é o Senador José
Agripino, a quem concedo a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, votarei a favor, mas com uma forte
desconfiança de que estou votando um factóide.
Explico: a Adene é a sucessora da Sudene.

Senador Efraim Morais, fui Governador duas
vezes: de 1982 a 1986 e de 1990 a 1994. No meu pri-
meiro Governo – era moço, tinha 36 anos –, peguei
logo na largada a pior seca da década de 80, em
1983, e uma das maiores cheias do meu Estado, em
1985. A seca é algo que avisa, dá tempo de tomar
providências, de se articular, de segurar a barra. A
cheia vem de repente e pega-lhe de calças nas mãos.
Foram dias terríveis que vivi como Governador – tem-
po da seca e tempo da cheia –, mas, Sr. Presidente,
naquele tempo, existia a Sudene, um órgão vivo, que
inspirava fé e em quem os Governadores podiam
acreditar porque, se não tinha todas as respostas, ti-
nha o mínimo delas. Lembro-me de que a Sudene co-
ordenava as ações naqueles momentos de aflição
para o atendimento aos flagelados, aos necessita-
dos. Quando passava o período de emergência, com
as frentes de emergência, com atendimento aos de-
sabrigados das cheias, havia um instrumento para
onde todos os Governadores iam todos os meses. O
Senador Antonio Carlos Magalhães se lembra, pois
foi Governador de seu Estado ao mesmo tempo em
que eu fui do meu, de que íamos todos os meses a
Recife para as reuniões da Sudene para aprovação
de uma pauta de projetos de financiamento, de impe-
dimentos industriais. O tempo passou, o modelo se
esgotou e foi criada a Adene.

A Drª Tânia Bacelar, que não conheço, mas de
cujo talento e competência ouço falar muito, já pediu
demissão do posto que ocupava – e S. Sª ocupava
um posto que olhava para a Adene, a nova Sudene,
criada dentro de um novo enfoque, com uma nova
proposta. A Drª Tânia já “pediu o boné”, já saiu da
área, porque, sendo uma senhora com vinculações
político-partidárias ligadas ao Partido político do atual
Governo, desacreditou das ações da Adene para a
região Nordeste. Ela, que suponho ser petista, saiu
do posto que ocupava.

Senador João Alberto Souza, se V. Exª, que já
foi Governador do Maranhão, for hoje à Adene, na-
quele prédio bonito da Sudene que conhecemos tão
bem, terá a tristeza que eu também teria ou terei de
encontrar corredores vazios. Não há projeto para coi-
sa alguma, não há recurso para nada, não há o que

fazer. Estamos falando da Adene, que é o guar-
da-chuva das ações – pelo menos se supunha – para
a região Nordeste.

Criou-se uma expectativa e nada aconteceu. E
estamos assistindo, passivos, à repetição de promes-
sas. Agora, fala-se na transposição do São Francis-
co. Eu queria ter o mínimo de justificativa para ter a
esperança de que essa obra irá acontecer. Fala-se na
Transnordestina; fala-se em muitos investimentos no
Nordeste. Ora, se nem a regulamentação, se nem o
funcionamento da Adene aconteceu, que se dirá des-
sas obras tão importantes para a região e que se dirá
do Instituto do Semi-Árido?

Tenho razões para dizer o que eu estou dizen-
do. Penso que estou votando um factóide, porque
este é um Governo pródigo de promessas, mas quan-
to ao cumprimento dessas promessas é ruim que é
danado!

Contudo, eu nunca poderia votar contra. Tenho
de votar, até pela Paraíba, esperando até que haja
uma filial desse Instituto Nacional do Semi-Árido, no
dia em que ele for implantado – e nós vamos cobrar
sua instalação –, em Mossoró ou em Pau dos Ferros
ou em Currais Novos ou em Alagoas da Senadora
Heloísa Helena. Vamos cobrar!

Sr Presidente, Srªs e Srs Senadores, estou
consciente de que estou votando agora um factóide,
pelas razões que acabei de expor, porque para a mi-
nha região não tem ido nada.

Votamos aqui, há pouco, uma medida provisória
que autorizava a remessa de vacinas contra febre af-
tosa para a Bolívia. Votei a favor, mas lembrando:
“Mateus, primeiros os teus!” Está-se fazendo carida-
de com o exterior em detrimento das necessidades
que temos no País.

O pior de tudo, Senador João Alberto: cria-se o
Instituto Nacional do Semi-Árido por medida provisó-
ria, para vigência imediata. Eu vou votar e quero ver
esta Medida Provisória aprovada, vou querer ver as
providências do Governo para ativar a Adene e para
transformar o meu voto, o voto do povo do Rio do
Grande do Norte no Instituto Nacional do Semi-Árido
para proteger a população nordestina.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
nobre Senador Antonio Carlos Valadares.

Logo após S. Exª, falará o último orador inscrito,
Senador Mão Santa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, toda vez que chega uma proposição
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aqui no Senado, seja por iniciativa do Presidente da
República, seja por iniciativa de qualquer das Casas
do Congresso Nacional, sinto um certo entusiasmo,
uma certa vibração; um sentimento positivo predomi-
na todas as vezes que isso acontece. Quando uma
medida provisória ou um projeto de lei chega aqui no
Senado lembrando-se do Nordeste, logo penso que é
um passo importante para que possamos atingir os
sonhos que alimentamos durante tantos e tantos
anos.

Se a Sudene ainda não foi recriada definitiva-
mente e esse projeto se encontra em tramitação na
Câmara dos Deputados, o Senado não tem culpa ne-
nhuma, porque é professor em celeridade, em rapi-
dez, quando se trata de alguma proposição do inte-
resse regional, seja do Norte, do Centro-Oeste ou do
Nordeste. Jamais o Senado procrastinou uma propo-
sição do interesse das regiões mais pobres. A Câma-
ra Federal ainda não apreciou a matéria enviada pelo
Presidente da República. O Senado não tem culpa
disso. E também não podemos culpar o Governo se o
projeto de lei que recria a Sudene não tem tido um an-
damento mais rápido, pelo menos como esperáva-
mos.

No que diz respeito a esta matéria, seja medida
provisória, seja projeto de lei, alguma coisa tem que
ser feita em benefício da nossa região. O desenvolvi-
mento científico e tecnológico é algo imprescindível
para o progresso regional. Como uma região tão po-
bre e carente como o Nordeste pode competir em pé
de igualdade com outras regiões se não estiver pre-
parada, do ponto de vista tecnológico e científico,
para lançar aquilo que é produto da nossa região?

Existe a Embrapa, que exerce um papel prepon-
derante no desenvolvimento da agropecuária. Quan-
to à criação do Instituto Nacional do Semi-Árido, ór-
gão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
que tem como Ministro um Deputado do Nordeste – e
quanto a isso não concordamos com o Senador
Almeida Lima, conterrâneo de Sergipe, segundo o
qual o órgão será mais um cabide de emprego –, es-
peramos que seja um novo órgão na estrutura fede-
ral, coordenado por um Deputado Federal de Per-
nambuco, do meu partido, do PSB, que impulsionará
esse instituto, não com o interesse subalterno de em-
pregar parente ou amigo, mas de proporcionar o direi-
to de o Nordeste competir com as demais regiões do
País e quem sabe, com outros países que estejam
com um desenvolvimento tecnológico mais acentua-
do.

Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra é de
aceitação a esta matéria, de aplausos ao Presidente

da República, porque Sua Excelência tem que cum-
prir com sua palavra, e tenho certeza de que o fará.

Não é possível que o Presidente assine um pro-
jeto de lei que fica na Câmara dos Deputados por mui-
to tempo e não chega ao Senado Federal. E isso não
é culpa do Presidente da República, pois o que impul-
siona os 513 Deputados não é Sua Excelência, e sim
a vontade política daquela Casa. Também não estou
chamando os Deputados Federais de, vamos dizer
assim, desatenciosos para com o Nordeste. Acho que
os Deputados Federais, mais cedo ou mais tarde, an-
tes do término desta sessão legislativa, aprovarão a
recriação da Sudene.

Mas aqui a questão é totalmente diferente. Uma
coisa não tem nada haver com a outra. Aqui, o que se
pretende, na realidade, Sr. Presidente, é dar suporte
à industrialização do Nordeste do ponto de vista cien-
tífico e tecnológico. A Sudene cuidará do desenvolvi-
mento da agropecuária, da indústria e até do comér-
cio. Mas quem vai cuidar da preparação da infra-es-
trutura de recursos tecnológicos é o Ministério da
Ciência e Tecnologia, por intermédio desse Instituto,
que ficará sediado em uma das cidades do Nordeste
do Brasil, Campina Grande.

Eu estive na Universidade de Campina Grande.
Já fui professor de física, fiz ali um curso, e pude sen-
tir a grandiosidade, a sabedoria e o avanço daquela
universidade no campo científico. O Presidente da
República escolheu bem. S. Exª homenageou o Nor-
deste duas vezes: ao criar o Instituto do Semi-Árido
do Nordeste e ao escolher Campina Grande como
sua sede.

Portanto, Sr. Presidente, o meu voto é favorá-
vel, exaltando o Presidente da República por essa ini-
ciativa louvável, ao se lembrar da nossa paupérrima
região, que merece ser lembrada por todos os Gover-
nos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma explicação pessoal,
com base no art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa não tem outra interpretação a dar, a
não ser conceder a palavra a V. Exª. Entretanto, pon-
dero às Srªs e aos Srs. Senadores que o Conselho de
Ética está aguardando apenas o encerramento da
Ordem do Dia. Já tivemos 16 oradores inscritos para
tratar desta Medida Provisória e 13 outros Srs. Sena-
dores para outra Medida Provisória.

Precisamos efetivamente votar, pois ainda te-
mos, fora as quatro que serão votadas hoje, 12 outras
medidas provisórias – obviamente não hoje, pois a
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pauta de hoje se encerra com a votação do item 4 –,
reunião da CCJ e do Conselho de Ética.

Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima
para uma explicação pessoal.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, agradeço a V. Exª o deferimento da mi-
nha solicitação da palavra, em cumprimento ao Regi-
mento Interno da Casa.

Quero dizer ao meu querido amigo, companhei-
ro e conterrâneo Senador Antonio Carlos Valadares
que, embora não concorde com o mérito de suas pa-
lavras, concordo formalmente com o que disse S. Exª,
que, afinal de contas, é Líder do Partido Socialista
Brasileiro. Além disso, como S. Exª mesmo se referiu,
este instituto a ser criado é exatamente vinculado ao
Ministério de Ciência e Tecnologia, dirigido por um
membro do seu partido, o PSB.

Então, quando aqui S. Exª faz a defesa, compre-
endo por este lado e não compreendo pelo lado do
Nordeste. O Ministro é companheiro dele de partido e
quem sabe até poderá alimentar, empregando al-
guém mais do partido dele ou até mesmo do PT. Mas
tenho certeza absoluta, companheiro Senador Anto-
nio Carlos Valadares, de que isto não alimenta o so-
nho do sertanejo nordestino.

Eu gostaria de ver neste instante uma medida
provisória em que o Governo Federal desejasse man-
dar para Sergipe recursos financeiros para acudir
aqueles que sofreram com as cheias, pois o Estado
não viu ainda um centavo desse dinheiro. Então, eu
estaria aqui fazendo um discurso de agradecimento,
de solidariedade, homenageando o Governo por acu-
dir a minha gente de Sergipe.

Sr. Presidente, contudo, eu também terei ale-
gria se para esta Casa vier uma medida provisória
para a liberação de dinheiro para a Universidade de
Campina Grande ou da Paraíba. O Senador tem ra-
zão, quando diz que lá é um centro cultural, irradiador
de conhecimentos científicos, até mesmo como uma
decorrência, pelas informações que tenho, da ditadu-
ra militar. Naquela época, inúmeros professores, ci-
entistas de São Paulo, do sul do País, fugindo da re-
pressão, foram para Campina Grande, para a Paraí-
ba, para João Pessoa, e formaram realmente uma cé-
lula grandiosa de estudos científicos e tecnológicos.

Se forem recursos para a Universidade de Cam-
pina Grande, eu terei imenso prazer em votar. E se fo-
rem para a Universidade Federal de Sergipe, onde
me formei, então é que votarei dando risadas aqui,
como fiz quando recebi a notícia de que descobriram,

em Sergipe, o maior poço de petróleo do País, pela
minha satisfação, pela minha alegria.

Não sou um homem de mal com a vida. Não!
Sou radical, mas não sou de mal com a vida. Sou de
bem com a vida. Sou contrário a esse tipo de formula-
ção.

Portanto, Sr. Presidente, digo com toda a since-
ridade, atendendo ao apelo de V. Exª, pois o meu
tempo está-se esgotando, se os recursos forem desti-
nados à Embrapa, que me parece ainda significar
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – pes-
quisas científicas e tecnológicas –, cujo órgão já fun-
ciona, cujos cargos e prédios já existem, e se o dinhe-
iro não for mais gasto na atividade meio, e sim na ati-
vidade fim da pesquisa, votarei alegremente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Presidente, lamentavelmente,
preciso pedir a palavra, de acordo com o art. 14, inci-
so VI, mas não me prolongarei.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa, cumprindo o Regimento, lamentavel-
mente concederá a palavra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para uma explicação pessoal. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, eu
gostaria de dizer ao nobre Senador Almeida Lima que
não sou mais o Líder do PSB. Atualmente, o Senador
João Capiberibe, do Amapá, é o Líder do PSB nesta
Casa.

Além disso, nobre Senador, o Instituto funciona-
rá em Campina Grande, ou seja, toda a estrutura do
Instituto se localizará em uma cidade do interior, em-
bora seja uma cidade grande que até já foi capital do
Estado, onde não tenho a menor influência. Não há o
menor perigo de a influência de Sergipe chegar lá
para ocupar algum emprego, mesmo porque todos
eles deverão ser ocupados por concurso público,
conforme dispõe a nossa Constituição.

O Ministro é do nosso Partido, mas esse projeto
nasceu em dezembro do ano passado, antes de o Mi-
nistro Eduardo Campos assumir, o que ocorreu este
ano. Então, não é um projeto da lavra do atual Minis-
tro da Ciência e Tecnologia, Deputado Eduardo Cam-
pos. Dessa forma, não há nenhum perigo, Senador
Almeida Lima, de que haja algum sergipano em Cam-
pina Grande empregado pelo Ministro, porque a lei
será observada a contento pelo Governo Federal. A
Constituição exige como norma para o preenchimen-
to dos cargos de qualquer instituto – como é do co-
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nhecimento de V. Exª, que já foi Prefeito –, de qual-
quer Secretaria, a adoção do concurso público.

Quero dizer a V. Exª que não tenho nenhuma
nomeação no Ministério da Ciência e Tecnologia.
Mas, se tivesse seria normal, uma vez que sou do
Partido Socialista Brasileiro, participo do Governo e
tenho a sua confiança. Mas considerei que o Ministro
deveria dispor de inteira liberdade para escolher os
seus auxiliares diretos, para que fizesse uma profícua
administração como está fazendo.

Para terminar, Sr. Presidente, voto favoravel-
mente a esse Instituto porque estou votando com o
Nordeste, com Sergipe, Pernambuco, Ceará e todos
os Estados do Nordeste, porque será voltado para o
desenvolvimento da nossa região.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Tem a palavra o Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Eduardo Siqueira Campos, a exaltação não é minha,
é do Brasil a Campina Grande – Município do poeta
Ronaldo Cunha Lima, que foi Senador do Maranhão,
pelo PMDB – meu, de Ulisses, de Suassuna, de Re-
nan, e acredito que é uma homenagem para amansar
o Líder da Minoria, Senador Efraim. Tenho uma admi-
ração por Campina Grande – do Açude Velho e do
Açude Novo –, a única cidade do Brasil que não é ca-
pital e é sede da Federação das Indústrias.

Entretanto, eu queria dizer que esse PT e o “nú-
cleo duro” são difíceis de aprender. Em primeiro lu-
gar, estão obstaculizando tudo. O Senador João
Alberto, essa figura extraordinária do PMDB, está es-
perando para fazer funcionar sua Comissão de Ética
– ética que o PT cantava e evaporou-se.

Sr. Presidente, observe a pauta, com sua inteli-
gência. Há 13 – que é o número do PT – medidas pro-
visórias. Isso é um deboche, Senadora Patrícia, um
desrespeito a Rui Barbosa, que disse – e o PT não
aprende, com esse “núcleo duro” , difícil – que só há
salvação dentro da lei! E o que está nesta pauta não é
lei, é desrespeito, desmoralização!

A medida provisória é um remédio – e quem en-
tende de remédio sou eu mesmo! Urgência? Só eu,
mais ninguém. Caiado é traumatologista. Urgência é
um fêmur quebrado em uma velha, é uma bala, uma
facada, um apendicite, uma hérnia, uma cesárea!
Essas medidas não têm nada de urgência.

Membros do PT, atentai, aprendei! Duro – daqui
a pouco estão dizendo que é burro! Desculpem-me,
mas são 160 medidas provisórias! Senador João
Alberto, pelo amor de Deus, não é preciso saber mui-

ta matemática – igual à do Palocci. Esta Carta, que
Ulisses beijou – e quem trai a Constituição trai a Pá-
tria – tem 250 artigos, e o PT já tem 160 medidas pro-
visórias.

Convido-os, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e
brasileiros, quando chegarmos a 200 medidas – o
que ocorrerá amanhã ou depois de amanhã –, para
cantarmos parabéns – já está encomendado um bolo,
com 200 velas, Senador José Agripino –, porque o
Presidente Lula entrará no Guinness, o Livro dos Re-
cordes, como o homem mais acelerado em medidas
provisórias. Vou comemorar para mostrar ao País
esse desrespeito à Casa que deve fazer leis boas e
justas. É isso!

Então, eu queria ensinar ao PT, mas é difícil,
pior do que no tempo do Mobral, em que os mais ido-
sos eram colocados para aprender e não aprendiam.

Existe um livro, Presidente Lula, intitulado Rein-
ventando o Governo, de Ted Gaebler e David
Osborne, adotado por Bill Clinton. Fernando Henrique
trouxe ao Brasil os professores que escreveram esse
livro, e o Banco do Nordeste levou-os até aquela Re-
gião. Assisti à aula a fim de ensinar ao PT.

O livro diz que o Governo não pode ser grande
demais. Resumindo, se for grande demais, será
como um transatlântico e afundará como o Titanic. O
Governo tem que ser menor, ágil, como um Learjet,
rápido. E o atual Governo possui 40 Ministros – o que é
mais um aumento de carga. Elementar seria, primeiro,
colocar para funcionar o que existe.

O Senador Marcelo Crivella, um pastor de Deus,
quase puxa hoje a chibata – como Cristo fez com os
vendilhões –, queixando-se do descaso, do desprezo
para com os hospitais do Governo Federal no Rio de
Janeiro. Imagine, Senador Edison Lobão, como está
a situação em outros Estados, como no interior do
meu Piauí, na nossa Guariba.

Creio que o Governo tem que colocar para fun-
cionar o que já existe. A Sudene, por exemplo: foi um
erro do Governo passado fechá-la por medida provi-
sória. Seria o caso recriá-la por medida provisória.

Uma lei vem aí, e a intenção, Senador Efraim
Morais, é retirar todos aqueles. A grande riqueza da
Sudene é o material humano, aqueles técnicos que
ela formou em várias décadas. A Sudene tem infor-
mações sobre tudo isso – começou com Juscelino
Kubitschek e Celso Furtado – e seu maior patrimônio
são seus técnicos. Temos aqui vários Governadores
do Nordeste, e todos, nos seus Governos, buscavam
técnicos na Sudene.
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Então, seria melhor fazer renascer a Sudene
imediatamente, com uma medida provisória. Fazer
como Cristo, quando disse “Levanta-te, Lázaro!”, e di-
zer: levanta-te, Sudene!

Quero ainda dizer que, além da Sudene, há a
Embrapa. Na minha cidade, existe uma Embrapa, cri-
ada pelo Presidente Sarney. Que pena! Tive que fa-
zer uma faculdade de Agronomia no Estado, Senador
João Alberto. V. Exª, que é do Maranhão, sabe o des-
caso, a falta de dinheiro para o DNOCS, para o tabu-
leiro litorâneo do meu Piauí e do seu São Bernardo. O
DNOCS não paga nem energia.

Então, as “esculturas” do Brasil estão aí, como a
Codevasf.

Eu diria mais, Sr. Presidente. Quis Deus esti-
vesse aqui o Senador Heráclito Fortes. Ontem, ouvi o
discurso de S. Exª. Fui Prefeito de Parnaíba, S. Exª foi
de Teresina, quando iniciou, com muita objetividade,
um pronto-socorro do Nordeste. Teresina é um centro
de Medicina que se pode dizer referência em excelên-
cia. Terminaram a obra, mas faltam R$900 mil do Go-
verno Federal, Senador Antonio Carlos, e não se co-
loca para funcionar o pronto-socorro, que começou
no Governo de Heráclito Fortes, no ano de 1989.

Então, o Governo está criando coisas e não
bota para funcionar o que tem.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu diria que
um quadro vale por dez mil palavras. O Presidente
Lula foi ao Nordeste, Marcelo Crivella, grande Sena-
dor e homem de Deus, e lá inaugurou, em Sobral,
com muita propaganda, com muito marketing, com
Duda Mendonça do lado, Senador Siqueira Campos,
um centro odontológico.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quero dizer
que criei um centro maior do que o de Sua Excelên-
cia, na minha cidade de Parnaíba, para ser precurso-
ra de uma faculdade odontológica. E o PT acabou
com tudo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Ainda temos a inscrição do Senador Leomar
Quintanilha, e inscrevo V. Exª.

Então, temos mais dois oradores inscritos.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Ain-
da há mais dois oradores inscritos?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O Senador Leomar Quintanilha e, agora, o Se-
nador Marcelo Crivella.

Eu renovaria o apelo do Senador João Alberto,
Presidente do Conselho de Ética, que, assim como a
CCJ, está aguardando o final da Ordem do Dia para
que possa se reunir.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) –
Estou com a palavra, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª está com a palavra, Senador Leomar
Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Para colabo-
rar com a Mesa e com a Comissão de Ética, Sr. Presi-
dente, serei breve, mas não quero me omitir na dis-
cussão de uma matéria que considero da maior rele-
vância para o Nordeste e, particularmente, e para o
Brasil.

Eu não poderia jamais ficar contra a instalação
de uma instituição de pesquisa, principalmente quan-
do essa pesquisa é específica, para uma região muito
importante e sabidamente carregada de problemas
graves, sérios. A região mais de 50 milhões de habi-
tantes e precisa de que os recursos da ciência e tec-
nologia ajudem-na a atingir o seu desenvolvimento
sustentado, a fim de que o sofrimento de parcela con-
siderável de sua população, que paga caro em razão
das peculiaridades da região, seja mitigado.

Por isso, a criação de um instituto de pesquisas
naquela região, basicamente na cidade de Campina
Grande, desenvolverá pesquisas e aprimorará estu-
dos de aproveitamento do potencial local; proporcio-
nará à região interagir com outras localidades, bus-
cando aproveitamento de recursos já conhecidos,
para que, efetivamente, possa haver um desenvolvi-
mento sustentado do semi-árido nordestino.

A medida é acertada. Ainda que as instituições
de pesquisa no Brasil não venham merecendo o apo-
io necessário e adequado ao seu melhor funciona-
mento, não posso entender que a medida não seja
acertada e que ela não haverá de contribuir para o es-
tabelecimento de um processo de desenvolvimento
harmônico e sustentado do Nordeste.

Sr. Presidente, era o que desejava registrar,
manifestando meu voto favorável à medida provisó-
ria.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa agradece a contribuição de V. Exª, Se-
nador Leomar Quintanilha.

Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, como morei no sertão, em
Irecê, onde trabalhei em um projeto de irrigação, eu
não poderia deixar de falar da importância do Instituto
Nacional do Semi-Árido para uma região onde há mu-
ito a ser descoberto.

Precisamos buscar um desenvolvimento sus-
tentável da região, que corresponde a 10% da nossa
área específica. No Brasil, o semi-árido tem quase um
milhão de quilômetros quadrados, onde vivem 22 mi-
lhões de brasileiros. Embora seja rica, tenha um solo
muito próspero, a terra tem sede, precisa de água,
que vem de projetos de irrigação. Hoje, a engenharia
encontra solução fácil para tratar dessa necessidade.
Ainda que profundos, abre poços de até mil metros de
profundidade, traz água de rios distantes por meio de
transposições ou de canais. Tudo isso se resolve.

Mesmo em nossa Paraíba, onde o solo é muito
rochoso, pode-se criar peixe. Há muito a fazer, mas é
preciso pesquisar, para que não haja perdas como as
ocorridas em vários projetos que não deram certo.

No momento em que discutimos o Instituto Naci-
onal do Semi-Árido, caímos nos recursos. Hoje, nesta
Casa, tivemos audiência pública que tratou de em-
préstimo para empresas de comunicação, entre elas,
a mais endividada é a Rede Globo de Televisão.

Sr. Presidente, se chamados a votar essa maté-
ria, precisaremos colocar a mão na consciência, pois,
em nosso País, milhões passam fome, não podemos
nos dar ao luxo de pagar dívidas de empresas mal ad-
ministradas, que não geram emprego. O que se fez
quando a Manchete faliu? O que se fez quando a ex-
tinta Tupi – empresa do meu Estado – quebrou? Hou-
ve algum empréstimo ou socorro do BNDES? Aliás, o
BNDES já comprou, no ano passado, por milhões de
reais, 20% da Globopar. Não houve empréstimo, mas
investimento direito. Era uma empresa que dava
maus resultados e que assim continua. Em nosso
País, não há o que comer, como vamos investir em te-
levisão a cabo? Como vamos investir em empresa de
comunicação? É um sonho!

Sr. Presidente, antigamente, a Copa do Mundo
era transmitida por todas as emissoras de televisão a
um custo de US$2 milhões. Nas duas últimas, a de
1998 e de 2002, a Globo negociou exclusividade,
pelo que pagou US$240 milhões, exatamente para

ter o monopólio. Quinze autores de novela são con-
tratados pela Rede Globo, mesmo que não traba-
lhem, e com salários altos, para que seja mantido o
monopólio da emissora. Esse tipo de administração,
é óbvio, vai se endividar. Quando isso acontece, ven-
dem participação ao Governo ou tomam empréstimos
– como está sendo pensado agora – com anos de ca-
rência e 10 anos para pagar.

É uma imoralidade, uma excrescência em um
País onde precisamos discutir o Instituto Nacional do
Semi-Árido, a irrigação do sertão, para que acabe a
fome do nosso povo.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nobre Relator, ainda há um Senador inscrito, o
Senador Sérgio Guerra, a quem concedo a palavra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no Nordeste, não estamos em
condições de recusar instituições que pretendam co-
laborar para sua melhoria. Impossível ficar contra
uma instituição assim. Mas, para ser realista, dá para
desejar, não para acreditar.

Todos desejamos, ou quase todos, a transposi-
ção das águas do rio São Francisco, pelo menos para
o abastecimento humano. Mas ninguém pode acredi-
tar que um Governo que não paga R$50 mil para
completar um obra no pequeno barreiro fará um em-
preendimento de R$20 bilhões.

Este Governo não tem a menor responsabilida-
de pública com o Nordeste. É deplorável, lamentável
que o Presidente da República, eleito pelo povo na
esperança de que as coisas melhorariam, mesmo
sendo nordestino, tendo uma história de vida e uma
grande vitória, promova uma ação pública com tal
grau de dispersão, incompetência e alienação em re-
lação ao Nordeste.

Nossas estradas nunca estiveram em pior esta-
do; não há nenhuma obra importante sendo feita no
Nordeste. O Presidente abraçou a Sudene. Depois,
reuniu 70 Parlamentares federais, todos os Governa-
dores do Nordeste, quase todos os seus Ministros –
em grande homenagem a Celso Furtado. Fez uma
grande reunião para produzir rigorosamente nada! O
documento da Sudene que está aí não tem conteúdo,
é uma fraude, não é um projeto.

O DNOCS é uma brincadeira na qual ninguém
acredita, nem os que nele trabalham. Criaram a tal de
Adene e deixam-na lá. Seus diretores não têm recur-
sos para pagar passagens para vir a Brasília. Na Co-
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devasf, é uma arenga para eleger quem vai assumir
os seus cargos. Quanto à Ferrovia Transnordestina, o
Ministro Ciro Gomes coordenou um grupo de trabalho
de todos os Ministérios e produziu uma proposta com-
petente que está não sei onde, guardada em algum
gabinete da área econômica.

Como dá para acreditar neste Governo diante
dessa situação? Não estou inventando nada, não es-
tou falando como oposicionista, mas como nordesti-
no, e não se trata daquela questão de que nordestino
reclama de tudo. Há a comprovação dos fatos. Não
há investimentos; recursos antes destinados não
mais serão. Sob o pretexto de moralizar, desmonta-
ram instituições. E governadores recebem brincadei-
ras como essa do Ministro José Dirceu.

Aliás, o Governador de Pernambuco, meu Esta-
do, não espera pelo Governo Federal, e Pernambuco
não vai acabar. Há uma semana, deu uma entrevista
dizendo que a desordem do Governo Federal não lhe
permitia vir a Brasília porque não ia ouvir conversas,
queria resultados. Esses são os fatos.

Este Governo, no Nordeste, é ficção. Aqui existe
uma crise que ele mesmo criou. E o Governo está se
afogando em menos de 50 centímetros de água por
falta de competência política. Não fosse o controle re-
lativo que ainda existe na área econômica do Gover-
no, cujas diretrizes macroeconômicas são semelhan-
tes às que sempre defendemos, não haveria Governo
algum. Estamos diante de uma situação caótica, cria-
da pela incapacidade operacional deste Governo,
que faz discurso, fala, e não tem conteúdo nenhum.

Não dá para acreditar na criação, pelo Governo
Lula, de um Instituto para o Nordeste cujo Presidente,
que é nordestino, não olha nem atua em nossa Re-
gião.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica ao Plenário que ainda
há um orador, inscrito agora, o Senador Heráclito For-
tes, a quem concedo a palavra. Em seguida se pro-
nunciará o Relator, que falará por último.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao Senador José Mara-
nhão pela ordem.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria apenas
consultar V. Exª se o meu pedido de inscrição não
tem valia porque, ao que conste, antes de algumas
inscrições, eu já havia feito o pedido de inscrição. No

entanto, sempre que insisto em falar, V. Exª diz que
há mais um. Não estou entendendo bem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Esclareço a V. Exª, Senador José Maranhão,
que, pela consideração que merece o Relator e pelas
tradições da Casa, o Relator fala sempre por último.
Por isso esclareço a V. Exª: se outro Senador após o
Senador Heráclito Fortes pedir a palavra, por ser V.
Exª o Relator da matéria, por deferência e por consi-
deração, a Mesa deixará a palavra de V. Exª sempre
por último, o mais importante, porque é o Relator.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Vári-
as vezes fui citado aqui, e alguns companheiros su-
geriram-me que invocasse o art. 14 para ter direito à
palavra mais de uma vez, mas evitei tal procedimento
por economia processual. Queria só que V. Exª me
garantisse a palavra, se é que ainda é possível.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Mesa insiste: não só garantirá a V. Exª como
o fará na condição de último orador sempre, porque
ao Relator cabe, tradicionalmente, na votação de
uma matéria, a última palavra, por ser exatamente
uma deferência especial atribuída a quem relata a
matéria. Só por essa condição é que a Presidência
vem dando a palavra a quem se inscreve, reservando
a V. Exª a última palavra sobre a matéria, tradição da
Casa, repito, que V. Exª merece na condição de Rela-
tor.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, antes de mais nada quero di-
zer ao Senador José Maranhão que nós aqui, seus
Colegas, estamos todos desejosos de ouvi-lo; não só
os que estão aqui sob essa guarda do Plenário, como
os que estão pelo Brasil afora querendo ouvir a pala-
vra abalizada de V. Exª, experiente e, acima de tudo,
fundamental para a discussão desse processo. Daí
por que nenhum de nós arredou o pé até agora do
Plenário.

Sr. Presidente, quero pedir desculpas ao Sena-
dor João Alberto, meu querido amigo, porque eu já
havia me comprometido a não fazer uso da palavra,
até para facilitar o início dos trabalhos da Comissão
de que faz parte S. Exª. Mas eu não podia deixar de
fazê-lo, após ter ouvido sobre essa matéria manifes-
tações as mais diversas, todas razoáveis. O Senador
Almeida Lima foi muito lúcido ao dizer que aprova-se
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aqui mais um instituto, mais um órgão, cria-se mais
um mecanismo burocrático, quando, na realidade,
poder-se-ia aproveitar estruturas já existentes com o
mesmo fim.

Não vou votar contra, até mesmo por reconhe-
cer o esforço da Paraíba e, em especial, de Campina
Grande, que há muitos anos investe em pesquisa.
Nada mais natural que Campina Grande seja a sede
desse instituto.

O Senador Sérgio Guerra disse, com justa ra-
zão, que não estamos conseguindo concluir obras. S.
Exª citou uma obra no valor de R$90 mil. Eu mencio-
no uma, Senador Sérgio Guerra, de R$900 mil, o
Pronto-Socorro de Teresina, que vai atender a toda a
cidade de Teresina, às cidades vizinhas e inclusive
aos Estados vizinhos, como o Estado do Maranhão,
do nobre Senador João Alberto Souza.

É lamentável. Recentemente, no Piauí e em vá-
rios Estados do Nordeste, houve enchente. O Presi-
dente Lula tomou a iniciativa de ir a Petrolina, Juazei-
ro e, depois, Teresina. E os seus ministros, antes da
ida do Presidente da República, não tomaram nenhu-
ma iniciativa de para lá se deslocarem.

O Ministro Ciro Gomes foi lúcido ao dizer que
não iria, porque sabia que não havia dinheiro e ele
não iria assumir compromissos que não poderia de-
pois honrar. E nós estamos vendo, Senador Mão
Santa, que ocorreu exatamente isso. Quase noventa
dias após a visita presidencial, os recursos não che-
garam, Senador João Alberto.

No Estado do Piauí, – já que falamos de agricul-
tura – a nossa safra de soja está comprometida por
falta de estradas para o seu escoamento. O Brasil,
este ano, novamente vai bater recorde da produção
de soja e de grãos, e há estradas para o escoamento.
A Justiça decidiu que o dinheiro arrecadado pela Cide
– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co – seria empregado exclusivamente em estradas e
infra-estrutura de transportes. Esse dinheiro ninguém
viu ainda. O desperdício é uma tônica.

Vamos votar dando um crédito de confiança a
esse órgão, a esse instituto, porque sabemos que
não se vota aqui um instituto com o pensamento para
o imediato e, sim, com o pensamento voltado para o
futuro, esperando que este Governo se organize ou
que os governos futuros assumam a responsabilida-
de por esse instituto e faça-o funcionar, propiciando
benefícios para a região e, em conseqüência, para o
Brasil.

Sr. Presidente, estamos votando aqui com oti-
mismo, mas sabendo de antemão que do sonho para

o papel, pelo menos neste momento, essa idéia não
vai sair.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Encerrada a discussão, concedo a palavra ao
nobre Relator da matéria, o Senador José Maranhão.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Como
Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em todos os pronuncia-
mentos que ouvi aqui – todos muito autorizados –, eu
não vi uma palavra sequer que justificasse a não
aprovação desse projeto de conversão de que fui Re-
lator.

De maneira que não preciso acrescentar mais
argumentos, porque mesmo os mais utilizados repre-
sentantes da Oposição foram bastante claros: não
votariam contra o projeto.

Não votariam contra o projeto e, portanto, reco-
nhecem seus méritos. Todavia, no curso das discus-
sões, verifiquei algumas impropriedades, alguns de-
sentendimentos em relação à sua essência.

Falou-se muito aqui da extinção da Sudene.
Aliás, para quem tem boa memória, a Sudene foi ex-
tinta no Governo passado, não no Governo de Luiz
Inácio Lula da Silva. Esse instituto, um órgão de pes-
quisa técnica e científica, cujos objetivos não apre-
sentam nenhuma similitude com o que representa a
Sudene, órgão muito mais amplo, ciclópico, que sem-
pre se propôs a formular – e efetivamente formulou –
as grandes políticas nacionais para desenvolvimento
da Região Nordeste.

Desde o seu fundador, Celso Furtado, até o últi-
mo superintendente, o papel da Sudene era inteira-
mente diverso do que se propõe o Instituto Nacional
do Semi-Árido. Portanto, não há o que alegar como
justificativa para excluir a necessidade de criação do
Instituto Nacional do Semi-Árido.

Aqui se condenou a questão da sede, ou seja,
onde estabelecer o Instituto Nacional do Semi-Árido,
e vem à tona um velho preconceito da política nacio-
nal. Primeiro, sempre se pensou que o desenvolvi-
mento econômico do País deveria ser localizado na
região Centro-Sul do País. E uma série de preconcei-
tos aflorava para justificar essa preferência pelo Cen-
tro-Sul do País que são responsáveis, inclusive, pelo
atraso que ainda hoje vige na região Nordeste. Depo-
is, vieram os argumentos para se extinguir a Sudene.
Todos se lembram: “A Sudene merece ser extinta por-
que é um antro de corrupção”; “A Sudene merece ser
extinta porque é um antro de incompetência”. Como
se pudéssemos resolver as falhas administrativas
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simplesmente extinguindo o órgão, e não penalizan-
do a ação daqueles que o dirigem. É como se – trago
o exemplo do ex-Presidente Collor – tivéssemos ex-
tinguido a Federação porque Collor não deu certo;
mais para trás, é como se tivéssemos extinguido a
Federação porque Jânio Quadros não deu certo.
Sempre foi o preconceito que serviu de argumento
para excluir a região mais pobre, a região menos do-
tada de recursos naturais e de oportunidades finance-
iras.

Ouvi, até com certa mágoa, com certa dor, por
exemplo, que a Bahia tem o maior semi-árido do Nor-
deste – e é verdade, não há dúvida disso – e que, por
esse instituto não se sediar na Bahia, ela não seria
contemplada nos estudos a serem efetivados...

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Vou
apenas concluir o meu pensamento e já darei o apar-
te a V. Exª, com muito prazer, porque gosto de discutir
com homens inteligentes e experientes como V. Exª.

Mas a Bahia deixaria de ter oportunidade de ser
contemplada nos resultados, nos objetivos desse ins-
tituto só pelo fato de eventualmente a sede do institu-
to não ser numa cidade como Feira de Santana, uma
das maiores cidades, senão a maior do interior nor-
destino? Isso significa algum tipo de discriminação?
Creio que não, senão a Paraíba e outros Estados me-
nores iriam se considerar discriminados porque não
são a sede do Banco do Nordeste, não foram a sede
da Sudene ou não serão a sede do órgão que venha a
substituir a Sudene.

Essa é a minha observação e ouço o Senador
César Borges, meu companheiro na época de Gover-
nador de Estado e com quem aprendi muito nas reu-
niões do conselho de Governadores do Nordeste.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Nobre Sena-
dor José Maranhão, lutamos pelo Nordeste como co-
legas que fomos como Governadores. Meu aparte
não vem dizer que não é justo que a sede seja em
Campina Grande. De forma nenhuma. Em meu pro-
nunciamento, afirmei que o maior semi-árido do Nor-
deste é o da Bahia, e não podemos admitir que a Ba-
hia seja discriminada. A Sudene tem sede em Recife;
o Banco do Nordeste, em Fortaleza; assim como o
Denocs; a Codevasf está aqui em Brasília, e assim
por diante. A Bahia não tem uma sede de um órgão
regional. A Bahia tem o maior semi-árido, é o maior
Estado do Nordeste, é a maior população do Nordes-
te e não tem a sede de um único órgão federal. Não
posso admitir a discriminação. E se temos o maior
semi-árido é porque temos o maior problema dentro

do Estado da Bahia. De 571 mil Km², 360 Km² estão
dentro do semi-árido baiano, que é maior do que vári-
os Estados nordestinos somados. Meu aparte foi para
colocar essa realidade porque muitas vezes a Bahia é
discriminada. Em muitos Estados nordestinos, acre-
dita-se que a Bahia não é mais Nordeste. Mas, não;
nós temos a mesma face socioeconômica no Nordes-
te brasileiro, apesar de termos avançado na industria-
lização. De forma nenhuma, em nossa fala havia
qualquer demérito para a Paraíba, a valorosa Paraí-
ba, a valorosa Campina Grande e o valoroso Senador
José Maranhão. Obrigado.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Obri-
gado a V. Exª, Senador César Borges. Recordo-me
agora nesse capítulo da discriminação de um fato da
vida administrativa à época em que éramos Governa-
dores. Creio que foi no período em que V. Exª era Go-
vernador que a Bahia estava reivindicando aquela fá-
brica de automóveis. Houve uma reunião do Conse-
lho Deliberativo da Sudene, e a imprensa de Pernam-
buco puxou esse filão da rivalidade entre Estados – e
a rivalidade não é entre o Estado da Paraíba e a Ba-
hia, porque temos pesos geográficos diferentes, mas
era muito mais entre Pernambuco e Bahia. Um jorna-
lista de Pernambuco, por sinal, perguntava-me: “O
senhor está de acordo com que a Bahia seja a sede
dessa nova fábrica de automóveis’ – se não me enga-
no, da Ford – ‘inclusive com alguns subsídios, com al-
guma renúncia fiscal do Governo Federal?” Eu disse:
“Estou de pleno acordo. Não veio uma fábrica para a
Paraíba, mas tenho certeza de que se houvesse 11
fábricas, certamente uma seria no meu Estado”.

O divisionismo nos enfraquece. Não podemos
estar hoje juntando argumentos para bombardear um
projeto que, no todo, beneficia a região Nordeste sim-
plesmente por não ter sido destinado ao Estado A ou
B.

No meu parecer, naturalmente contemplei o
projeto, não por ser paraibano, mas porque isso já es-
tava previsto na medida provisória. Lembro-me de
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu
um compromisso público quando esteve em Campina
Grande, visitando o Estado da Paraíba, e essa reivin-
dicação lhe foi apresentada. Sua Excelência cedeu
às pressões da população e assumiu esse compro-
misso. Talvez seja essa a razão que fez com que a
matéria tramitasse com certa rapidez.

O fato de o instituto ser sediado na Paraíba ou
em qualquer outro Estado da região Nordeste não lhe
tira o mérito nem lhe acrescenta nada. Também não
há nenhuma similitude entre o instituto e a Sudene. O
instituto, pela própria definição da lei, realizará pes-
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quisas científicas e tecnológicas e não exercerá
aquele papel da Sudene de formulação das políticas
nacionais para a região Nordeste ou de administra-
ção de incentivos fiscais que porventura sejam resta-
belecidos na criação da nova Sudene. É inteiramente
diferente. O fato de ele estar integrado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia já diz tudo. Se a Sudene, que
sempre foi um celeiro de grandes técnicos, for recria-
da, esta Casa do Congresso poderá, inclusive na lei
de criação da Sudene, fazer uma emenda para inte-
grar esse instituto à própria estrutura organizacional
da nova Sudene. Dessa forma, penso que se está fa-
zendo tempestade em copo d’água.

Como não aflorou aqui nenhum argumento
novo, nem sequer uma intenção de voto contrário, es-
tou muito feliz, inclusive porque toda a brilhante Ban-
cada da Bahia manifestou-se favoravelmente ao pro-
jeto, o que não poderia ser diferente. Todos os Sena-
dores aqui, se não me engano, manifestaram voto fa-
vorável ao projeto, o que por si só já fala da sua eficá-
cia, da sua oportunidade e, sobretudo, da sua impor-
tância para a região Nordeste brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Passamos à votação do Projeto de Lei de Con-
versão, que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto foi aprovado por unanimidade.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam

prejudicadas a Medida Provisória e a Emenda de nº
1, a ela apresentada perante a Comissão Mista.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória, nº 151, de 2003)

Dispõe sobre a criação do Instituto
Nacional do Semi-Árido – INSA, unidade
de pesquisa integrante da estrutura bási-
ca do Ministério da Ciência e Tecnologia,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação do Institu-

to Nacional do Semi-Árido – INSA, unidade de pes-
quisa integrante da estrutura básica do Ministério da
Ciência e Tecnologia, com sede na cidade de Campi-
na Grande, no Estado da Paraíba.

Art. 2º Fica criado, na estrutura básica do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacio-
nal do Semi-Arido – INSA, unidade de pesquisa que
tem por finalidade promover o desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico e a integração dos pólos soci-
oeconômicos e ecossistemas estratégicos da re-
gião do semi-árido brasileiro, bem como realizar,
executar e divulgar estudos e pesquisas na área do
desenvolvimento científico e tecnológico para o for-
talecimento do desenvolvimento sustentável da re-
gião.

Parágrafo único. A divulgação de que trata o ca-
put deste artigo deverá ser semestral e por meio ele-
trônico, inclusive pela internet.

Art. 3º o inciso IV do art. 29 da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 29. ................................................
..............................................................
IV – do Ministério da Ciência e Tecno-

logia o Conselho Nacional de Ciência e Tec-
nologia, o Conselho Nacional de Informática
e Automação, a Comissão de Coordenação
das Atividades de Meteorologia, Climatolo-
gia e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais, o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional
de Tecnologia, o Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia, o Instituto
Nacional do Semi-Árido – INSA, o Centro de
Pesquisas Renato Archer, o Centro Brasilei-
ro de Pesquisas Físicas, o Centro de Tecno-
logia Mineral, o Laboratório Nacional de
Astrofísica, o Laboratório Nacional de Com-
putação Científica, o Museu de Astronomia
e Ciências Afins, o Museu Paraense Emílio
Goeldi, o Observatório Nacional, a Comis-
são Técnica Nacional de Biossegurança e
até 4 (quatro) secretarias.

...................................................” (NR)

Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta de dotações constantes
do Orçamento da União.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência não recebeu das Lideranças
informação sobre acordo para deliberação dos de-
mais itens da pauta. As deliberações legislativas fi-
cam sobrestadas.
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São as seguintes as matérias sobrestadas

– 5 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 152, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e aliena-
ção de bens imóveis de domínio da União, altera dis-
positivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de se-
tembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de
1987, regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, e dá outras
providências.

Relator revisor: Senador Fernando Bezerra
(BLOCO/PTB-RN)

– 6 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 153, de 2003)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do §

6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2004, proveniente da Medi-
da Provisória nº 153, de 2003, que institui a Taxa de
Avaliação in loco das instituições de educação su-
perior e dos cursos de graduação e dá outras provi-
dências.

Relatora revisora: Senadora Maria do Carmo
Alves (MINORIA/PFL-SE)

– 7 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 154, de 2003)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 16, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 154, de 2003, que autoriza a Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medica-
mentos, mediante ressarcimento, e dá outras provi-
dências.

Relator revisor: Roberto Saturnino
(BLOCO/PT-RJ)

– 8 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção de carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências Regula-
doras, e dá outras providências.

Relator revisor: José Jorge (MINORIA/PFL-PE)

– 9 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da Lei
nº 10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o Auxí-
lio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.

Relator revisor: Paulo Octávio
(MINORIA/PFL-DF)

– 10 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 6º da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dis-
põe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas – SINARM e define crimes.

Relator revisor: Renan Calheiros (PMDB-AL)

– 11 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 17, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção do Plano Especial de Cargos da Agência Brasilei-
ra de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.
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Relator revisor: Senador Eduardo Su-
plicy (BLOCO/PT-SP)

– 12 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na-
vegação do São Francisco – FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra
(MINORIA/PSDB-PE)

– 13 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a institu-
ição de Gratificação Temporária para servidores Téc-
nico-Administrativos e Técnico-Marítimos das Institui-
ções Federais de Ensino e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(BLOCO/PT-PR)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Arthur Vir-
gílio, Mozarildo Cavalcanti, Romero Jucá, Romeu
Tuma e a Sr.ª Senadora Patrícia Saboya Gomes en-
viaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 combinado com o inci-
so I e § 2º do art. 210, ambos do Regimento Interno.

S. Ex.ªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apanhamento taquigráficos.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, comemoramos no dia 19 de março o
“Dia da Escola”, uma das instituições mais fundamen-
tais jamais criadas pelo ser humano.

A escolha dessa data para a comemoração tem
especial significado em nosso país, uma vez que co-
incide com o aniversário do “Apóstolo do Brasil”, Pa-
dre José de Anchieta, fundador e professor de algu-
mas das primeiras escolas brasileiras, em São Vicen-
te e em Piratini, essa última dando origem à atual ci-
dade de São Paulo.

O ato de estabelecer uma escola é, acima de
tudo, um ato de fé no processo de civilização. A esco-

la representa a possibilidade de transmissão de valo-
res, princípios e ideais entre as diferentes gerações.
Se os seres humanos têm uma passagem relativa-
mente curta pela vida, a escola garante, pelo menos,
que sua obra coletiva ultrapasse os estreitos limites
temporais de suas existências.

Mas a escola, ao longo do tempo, foi agregando
muitas funções. Para muitas crianças é o primeiro es-
paço de convivência e socialização, chegando a equi-
parar-se em importância à família. Essa é uma reali-
dade especialmente para os filhos da classe trabalha-
dora, que acabam convivendo mais com os colegas
de escola e professores do que com os próprios pais,
que encontraremos absorvidos na busca da sobrevi-
vência.

Tem, ademais, uma função libertadora. A escola
orienta, abre os olhos, engaja, forma o cidadão parti-
cipativo e consciente.

Para muitos brasileiros, das periferias das me-
trópoles, ou nas pequenas cidades, as escolas repre-
sentam o único equipamento público a que podem ter
acesso.

É uma instituição tão fantástica que é capaz de
extravasar seu corpo físico, ultrapassar os limites de
suas paredes e, até mesmo prescindir de seus prédi-
os. A primeira escola do Distrito Federal foi montada
debaixo de uma árvore, pela pioneira Anahir Pereira
Costa, ainda em 1957, antes da construção do prédio
que abrigou o Instituto Batista na Cidade Livre. Não
muito diferente do que os jesuítas haviam feito em
1549, comandados pelo Padre Manoel da Nóbrega,
apenas duas semanas depois de chegarem no Brasil.

A dinâmica da escola tem permitido que ela seja
reinventada a cada momento histórico, sobrevivendo
com galhardia àqueles que precocemente anuncia-
ram sua morte como modelo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a escola
é eterna, porque não é simplesmente um prédio. Mui-
to além disso, é a convivência, é a troca de experiên-
cias, é um espaço para comunicação intergeracional
e intrageracional. É o locus do processo civilizatório.

E não importa se fisicamente ela é pequena,
como algumas construções de taipa que encontra-
mos nos locais mais ermos, ou gigantescas como as
mais importantes universidades brasileiras. Todas
buscam cumprir o papel primordial que lhes cabe.

Meus cumprimentos a todas as instituições edu-
cacionais do País, pela passagem desse dia especial.

Aos profissionais da educação em geral, envio
meu preito de gratidão. E aos brasileiros de todas as
idades que ainda têm a oportunidade de acesso às
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escolas desejo que aproveitem ao máximo tudo o que
elas podem lhes transmitir porque, com certeza, esse
período de aprendizado ficará profundamente marca-
do em suas vidas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta semana, o Financial Times che-
gou a classificar o já cansativo diz-que-diz-que que o
Governo petista usa e abusa nos seus mexericos e
bisbilhotices. Isso é mau. Sinal de que já não são ape-
nas os brasileiros que passam a olhar com desconfi-
ança os governantes.

Nesse mexinflório todo, o Ministro da Casa Civil
saiu-se ontem com aquela entrevista ao jornalista
Merval, de O Globo, imaginando que ainda detém
prestígio. Segundo os jornais de hoje, o próprio Presi-
dente da República resolveu entrar nesse imbróglio
para repreender José Dirceu, dando-lhe prazo para
se desculpar.

Estou anexando a este pronunciamento o noti-
ciário de hoje, sobre o assunto, começando pela rea-
ção do ilustre Governador de Minas, Aécio Neves:

“Minas jamais se curva”, responde Aé-
cio a Dirceu

Belo Horizonte – O governador de Mi-
nas, Aécio Neves (PSDB) rebateu hoje as
declarações do ministro-chefe da Casa Civil,
José Dirceu, de que “o comportamento equi-
librado” tanto do governador mineiro, quanto
de Geraldo Alckmin, de São Paulo, se deve
ao pragmatismo político. Em entrevista ao
jornal O Globo, Dirceu teria dito que Aécio e
Alckmin “não podiam ter outro comporta-
mento”, pois “governador de Estado hoje,
sem o governo federal não agüenta um
mês”.

Segundo Aécio, o ministro “sabe que
Minas Gerais tem feito um esforço enorme
do ponto de vista da sua gestão e que Mi-
nas não quer nada além do que tem direito”.
O governador mineiro reiterou que o Estado
“não busca favorecimento, não quer um tra-
tamento privilegiado, mas não admite ser
preterido” e avisou “isso o governo federal já
aprendeu a compreender, se no início não
pelo diálogo, pela ação política de Minas
Gerais”, disse.

Aécio disse que não é possível com-
preender o País sem o fortalecimento dos
Estados. “Nós teremos sempre uma relação
de respeito para com o governo federal,
mas essa relação será sempre altiva porque
Minas jamais se curva e nós faremos com
que os nossos direitos sejam plena e per-
manentemente respeitados pelo governo fe-
deral”, concluiu.

Raquel Massote
Também incluo neste pronunciamento outras

notícias sobre o mesmo tema, publicadas hoje, para
que passem a constar dos Anais do Senado da Repú-
blica.

Lula entra na briga de Dirceu com o
PSDB e repreende ministro

Brasília – Depois de reacender a cri-
se política no Congresso ao criticar o se-
nador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e os
principais governadores tucanos, o minis-
tro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi
duramente repreendido pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Enquadrado, re-
cuou e divulgou uma nota, na qual pede
desculpas aos governadores. Não disse,
porém, nenhuma palavra sobre as estoca-
das na direção de Tasso, publicadas pelo
jornal O Globo.

A nota só foi produzida depois da con-
versa entre Lula e Dirceu durante o vôo
para o Rio. O ministro não fazia parte da co-
mitiva nessa viagem, mas o presidente o
convocou. Ciente da repercussão negativa
causada pela metralhadora giratória de Dir-
ceu, Lula cobrou uma retratação no mesmo
dia. Alegou não poder admitir que o governo
promovesse um esforço de aproximação
com o PSDB, especialmente com o gover-
nador de Minas, Aécio Neves, enquanto o
chefe da Casa Civil fazia desabafos públi-
cos em outra direção. Não foi a única bron-
ca do dia. Ainda pela manhã, Lula deixou
clara sua contrariedade. “Ele chamou a
atenção do ministro antes do almoço”, con-
tou um assessor do Planalto. “Dirceu deu
um tiro no pé.”

A reação dos tucanos não tardou. Da
tribuna, Tasso afirmou estar surpreendido
com as declarações de Dirceu e revidou no
mesmo tom. O líder do PSDB no Senado,
Arthur Virgílio, insinuou que Dirceu ficara
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com ciúme dos elogios de Tasso ao minis-
tro da Fazenda, Antônio Palocci Filho. “O
plano macabro de Dirceu era jogar a crise
para a economia”, discursou. A bancada do
PSDB na Câmara também reagiu e soltou
nota de repúdio contra as declarações de
Dirceu.

Na conversa publicada, o ministro
também destacou que “não existe essa coi-
sa” de aproximação do governo com o
PSDB, partido sobre o qual disse não ter
ilusão nenhuma. Na segunda-feira, durante
jantar oferecido aos líderes do PSDB e do
PFL, em São Paulo, o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso recomendou uma
espécie de “oposição light” ao governo e
disse estar preocupado com os rumos da
administração Lula. Para o ex-presidente,
cobranças são necessárias, mas a oposi-
ção não deve fazer um discurso desestabi-
lizador.

Antes da nota de Dirceu, o governador
Aécio reagiu e chamou o chefe da Casa Ci-
vil de “inábil”. “Ele não poderia tratar o prag-
matismo de forma preconceituosa. Ao con-
trário, deveria agradecer a posição de res-
ponsabilidade que a oposição tem demons-
trado para garantir a governabilidade do
País”, insistiu. Alckmin, por sua vez, tentou
pôr panos quentes na polêmica. “Dirceu não
estava num bom momento quando fez es-
sas declarações. Essa polêmica é estéril e
não ajuda o Brasil”, concluiu.

Em nota, Dirceu pede desculpas a go-
vernadores

Brasília – O site do ministério da Casa
Civil está divulgando uma nota do ministro
José Dirceu na qual ele pede “desculpas
aos governadores e governadoras pela for-
ma inadequada” com que tratou “as rela-
ções entre a União e os Estados” na entre-
vista publicada nesta terça-feira no jornal O
Globo.

“Reitero meus agradecimentos pela
forma respeitosa e democrática com que os
governadores e governadoras se relacio-
nam com a Casa Civil da Presidência da
República até este momento”, diz o ministro.

Ele encerra a nota afirmando esperar
“dar tudo para manter esta relação (com os

governadores) no mais alto nível exigido
pela Nação”.

Sr. Presidente, que me desculpe o prezado
Senador Flávio Suplicy, mas quero lhe dizer que
quase não acreditei ao ler a notícia de que o repre-
sentante paulista anda com a idéia de mudar a fra-
se da bandeira brasileira, para ali incluir mais uma
palavra, “amor”.

Se o autor dessa extemporânea, inútil e quase
tola iniciativa, não fosse o Senador Suplicy, eu diria
que  isso é falta do que fazer.

Não sei o que pretende o ilustre representante
petista, mas ele está equivocado se supõe que a sim-
ples inscrição da palavra amor vai acabar com a vio-
lência no Brasil

Não creio ser este o momento para divagações
tão estéreis. Basta o estrago promovido pelo mar-
queteiro do Planalto, Duda Mendonça, sem nenhum
respeito aos símbolos nacionais, trocados pela ridícu-
la frase, de gosto duvidoso e de discutível correção
vernacular, a frase “Brasil – UM  país de todos”.

Suplicy e Alencar querem “amor” na
bandeira nacional

Brasília – Pensando filosofia em meio
à crise política que o governo enfrenta, o
deputado Chico Alencar (PT-RJ) e o sena-
dor Eduardo Suplicy (PT-SP) querem mudar
a expressão “ordem e progresso” da bandei-
ra do Brasil. Propõem que a locução volte
ao seu original inventado pelo filósofo positi-
vista francês Auguste Comte (1798/1857):
“Amor, ordem e progresso”.

“Tive a idéia de fazer o projeto depois
de assistir à peça ´Os Sertões´, dirigida por
José Celso Martinez Correa, no último do-
mingo”, disse o senador Suplicy. Na adap-
tação do romance de Euclides da Cunha
para o teatro, José Celso propõe o debate
em torno da frase da bandeira do Brasil e
retoma o tema do amor. Suplicy gostou da
idéia e resolveu levá-la para o Congresso,
para acrescentar o amor ao ordem e pro-
gresso.

A proposta de Chico Alencar já foi
apresentada. Ele alega que o lema positivis-
ta que inspirou a inscrição – “o amor por
princípio, a ordem por base e o progresso
por fim” – na bandeira do Brasil terminou re-
sumido na expressão “ordem e progresso”.
Para Alencar, esta redução “fez perder a es-
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sência da frase original, que procura traduzir
o positivismo como a religião do amor, da
ordem ou do progresso”.

A filosofia positivista de Comte adota o
método científico como base para a organi-
zação política da sociedade industrial mo-
derna. Na sua Lei dos Três Estágios, ele
afirma que o desenvolvimento intelectual
humano havia passado historicamente pri-
meiro por um estágio teológico: o mundo e a
humanidade foram explicados nos termos
dos deuses e dos espíritos; no segundo es-
tágio, por intermédio das essências, de cau-
sas finais, e de outras abstrações (metafísi-
ca); e, finalmente, no último, distinguindo-se
por uma consciência das limitações do co-
nhecimento humano.

João Domingos

Por último, Sr. Presidente, anexo o texto da
matéria que hoje é manchete do jornal Correio Bra-
ziliense: “Aposentado terá 10% do aumento do ser-
vidor.”

A ser confirmar essa tragédia, já não restará dú-
vidas de que do Governo Lula pretende levar a família
brasileira à loucura. A informação chega a ser duvido-
sa. Não é possível que, depois de taxar inativos e de
reduzir as pensões, o Governo petista vem agora com
mais essa.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Correio Braziliense

APOSENTADO RECEBERÁ
10% DO AUMENTO DO SERVIDOR

Fórmula do governo para conceder reajuste ao fun-
cionalismo prejudica inativos e pode emperrar nego-
ciações

SINDICÂNCIA DO PLANALTO LIVRA DIRCEU
E INCRIMINA WALDOMIRO

Funcionalismo

Servidores inativos receberão a décima parte do au-
mento que for concedido aos que estão na ativa.
Maior percentual será destinado a 905 mil pessoas
que ganham até R$2 mil

REAJUSTE MENOR PARA APOSENTADOS

Luís Osvaldo Grossmann
Da Equipe do Correio

O governo pretende dar aumentos diferencia-
dos aos servidores públicos, sob o argumento de que
isso diminuirá distorções, permitindo que algumas ca-
tegorias tenham reajuste de até 20%. A fórmula, po-
rém, prejudicará principalmente os aposentados e
pensionistas – eles vão receber o equivalente a 10%
do aumento concedido aos servidores da ativa.

Segundo representantes dos servidores, esse é
o principal ponto que pode inviabilizar a negociação.
“Não temos acordo em hipótese alguma com uma po-
lítica de diferenciação de ativos e aposentados”, diz
Gilberto Jorge Gomes, da Confederação Nacional de
Entidades de Servidores Federais (CNESF). “Con-
cordamos com a concepção de acabar com as distor-
ções, mas seria melhor fazer isso com reestruturação
de planos de carreira e incorporação de gratifica-
ções”, completa o sindicalista.

O orçamento da União para 2004 prevê R$1,5
bilhão para a recomposição salarial dos servidores
públicos. Se o valor fosse dividido entre o 1,1 milhão
de servidores do Poder Executivo (não inclui os milita-
res), cada um receberia 2,67% de aumento. O gover-
no prefere, porém, conceder um reajuste linear bem
menor para todos (provavelmente inferior ao 1% con-
cedido no ano passado).

Com isso, os 905 mil servidores que ganham os
menores salários (até R$2 mil receberiam uma gratifi-
cação de desempenho – que teria valores diferencia-
dos para cada categoria. Entre eles estão os 390 mil
servidores do chamado PCC (Plano de Classificação
de Cargos). Eles ocupam funções que vão desde
agentes de portaria a analistas de sistema, e é nesse
grupo que está a menor remuneração do funcionalis-
mo – R$480. Para esses, o reajuste pode chegar a
20%. A partir desse valor, o percentual será gradati-
vamente menor.

Além do PCC, também devem ser beneficiados
os servidores da seguridade social (saúde, previdên-
cia, assistência social e trabalho), educação e técni-
cos administrativos. O Planejamento chegou a estu-
dar a hipótese de não conceder reajuste linear e con-
centrar os recursos nas gratificações. Mas a legisla-
ção obriga o governo a conceder algum reajuste igual
para todos.

De fora
Os 200 mil servidores que ficam de fora das gra-

tificações receberão apenas o índice linear. Mas o
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governo sustenta que a maioria deles já teve algum
beneficio conquistado no ano passado, ou estão em
negociação. “Desses, 150 mil já ganharam alguma
coisa ou estão negociando, como a Polícia Federal”,
explica o secretário de Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, Sérgio Mendonça. A PF está
em greve (veja abaixo).

Os servidores reivindicam reajuste bem maior
do que promete o governo – querem 127%, resultado
da acumulado da inflação de 1995. Governo e servi-
dores têm nova reunião para discutir o aumento na
próxima terça-feira. Mas as entidades sindicais dos
servidores têm indicativo de greve marcado para
abril.

Verba já terminou

O governo federal não tem mais dinheiro para
negociar com servidores que querem mudanças nos
planos de carreira – com conseqüente aumento sala-
rial. Os R$911 milhões previstos no orçamento de
2004 já foram comprometidos em acordos fechados
no ano passado ou nos primeiros meses deste ano.
“Para qualquer nova negociação, precisamos de uma
realocação de recursos”, explica o coordenador de
projeto da Secretaria de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento, Vladimir Nepomuceno.

Essa realocação – ou seja, tirar o dinheiro de al-
gum outro lugar – depende de decisão administrativa
do governo e também de votação no Congresso Naci-
onal. Ela será necessária, especialmente frente às
negociações com categorias em greve, como a Polí-
cia Federal, os fiscais agropecuários e os advogados
e defensores públicos.

Segundo o Planejamento, o dinheiro foi usado
nos acordos fechados com servidores das áreas de
Ciência e Tecnologia, Ibama, instituições de ensino
superior, Banco Central, INSS, Anvisa, gestores (Pla-
nejamento) e da Comissão de Valores Mobiliários.
(LOG)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se na Câ-
mara dos Deputados, para a finalidade de revisão
regimental, o Projeto de Lei do Senado nº 414, de
1999, aqui aprovado, e que naquela Casa tramita
sob o número 2.403, de 2003.

A proposição, de autoria do Senador José Sar-
ney, “estende os benefícios fiscais concedidos pelo
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo
Decreto-Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, às
áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localida-

des da Amazônia Ocidental e da Área de Livre Co-
mércio de Macapá/Santana, no Estado do Amapá.

Segundo prevê a iniciativa, as isenções fiscais
aplicam-se “aos bens elaborados com matérias-pri-
mas de origem regional”, respeitada “a sustentabilida-
de ambiental”, provenientes dos segmentos “animal;
vegetal; mineral; agrosilvopastoril; agroindustrial; de
biodiversidade, máquinas e implementos agrícolas,
cerâmicas e vidros.”

Também, determina que o Decreto-Lei nº
1.435/75 passe a considerar que os produtos referi-
dos “gerarão crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados, calculado como se devido fosse,
sempre que empregados como matérias-primas, pro-
dutos intermediários ou materiais de embalagem na
industrialização, em qualquer ponto do território naci-
onal, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamen-
to do referido imposto”.

Por fim, consigna que os incentivos fiscais pre-
vistos aplicam-se exclusivamente aos produtos ela-
borados por estabelecimentos industriais cujos proje-
tos foram aprovados pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus – Suframa, assim como aos bens
destinados a compor o ativo permanente de empre-
endimentos que exerçam atividade turística, com pro-
jetos aprovados pela mesma Suframa.

A Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei nº
3.173, de 6 de junho de 1957. O Decreto-Lei nº 288,
de 28 de fevereiro de 1967, a estabeleceu num raio
de 10 mil quilômetros quadrados, com um centro in-
dustrial e outro agropecuário, dotados de condições
econômicas que promovessem o desenvolvimento
da região.

Com o Decreto nº 61.244, de 28 de agosto de
1967, era criada a Superintendência da Zona Franca
de Manaus – Suframa, autarquia com personalidade
jurídica, patrimônio próprio e autonomia administrati-
va e financeira.

Mediante incentivos fiscais e com a legislação
complementar, criaram-se vantagens comparativas
na região, em relação a outros pontos do País, de for-
ma a atrair novos investimentos para a área da Zona
Franca de Manaus. Tais incentivos corresponderam a
isenções tributárias, sob a administração da Suframa
e da Sudam.

Nos primeiros anos, a Zona Franca de Manaus,
reformulada, atendeu às pessoas de maior poder
aquisitivo, que lá encontravam as novidades importa-
das de todo o mundo. Para o atendimento da forte de-
manda, foram criadas cerca de 1.400 novas empre-
sas, apenas em 1967. Na época, só havia restrição às

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 08427

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL372     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL372     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



compras de armas e munições, fumo, bebidas alcoóli-
cas, automóveis de passeio e perfumes.

É importante lembrar que a Suframa, depois de
os incentivos fiscais da Zona Franca serem estendi-
dos até o ano de 2013, sofreu pressões da indústria
nacional, de modo que o seu comércio importasse
apenas os produtos que ainda não eram fabricados
no Brasil. Não obstante, prosseguiram os ataques da
mídia ao modelo, que é, ainda hoje, exemplo de tra-
balho e seriedade, para o bem da Região Norte e do
País.

A grande imprensa paulista, em seguidas mani-
festações, adotou agora posicionamento radicalmen-
te contrário à iniciativa do Senador José Sarney. O
Estado de S. Paulo, em sua edição do último 26 de ja-
neiro, avalia que o projeto “é um grave exemplo de ir-
responsabilidade política”. A proposição, que seria
destinada a “beneficiar uma fábrica instalada nos ar-
redores de Macapá”, terminou, por via de emendas,
incluindo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima.

Ademais, o que seria “um bloco monolítico de
insensatez e de ilegalidade”, foi recepcionado pela
Câmara Alta “em circunstâncias demonstrativas do
compadrio e troca de favores e apoios entre parla-
mentares”, em “completo desprezo pelos interesses
do País”.

A proposição comprometeria a política comerci-
al do País, atentaria contra a estabilidade da Federa-
ção e causaria graves desequilíbrios fiscais.

São Paulo, onde “está a maior concentração de
indústrias”, viveria a expectativa de que “muitas, cer-
tamente, se transferirão para a Amazônia Ocidental e
para o Amapá”, se o projeto for aprovado pela Câma-
ra dos Deputados e se tornar lei, “porquanto as fábri-
cas instaladas em zona franca não pagam impostos
sobre os insumos adquiridos no País e no Exterior e
seu produtos estão isentos de IPI, ICMS, PIS-Cofins e
Imposto de Renda”.

De acordo com a publicação, o Brasil “não
agüentaria tamanha renúncia fiscal”, pois a cada um
dos setenta mil trabalhadores da Zona Franca de Ma-
naus corresponde uma renúncia fiscal de 100 mil rea-
is por ano, e os tributos não arrecadados são com-
pensados pela taxação adicional dos contribuintes
que não contam com privilégios fiscais.

Parece-nos irrecusável que a Zona Franca de
Manaus impulsionou fortemente a economia da re-
gião. Área de livre comércio de importação e exporta-
ção, respondeu ao desafio de se implantar uma políti-
ca de desenvolvimento auto-sustentado, e assim pro-

mover a inclusão da cidade na produção industrial
atualizada e seu reingresso no cenário nacional, pre-
servado de qualquer dano o rico patrimônio de seu
meio ambiente.

Ante esse vitorioso precedente, não vemos
como aceitar a argumentação produzida pelo O Esta-
do de S. Paulo, opondo-se à aprovação do projeto do
Presidente José Sarney, iniciativa que se vem somar
ao esforço de quantos propugnam pelo constante e
mais célere desenvolvimento nacional, a partir do
equilíbrio de oportunidades de progresso entre as re-
giões.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, sou um dos defensores da tese de que
grandes poderes acarretam grandes responsabilida-
des. Acredito que, quanto mais bem-sucedidos forem
um indivíduo ou uma empresa, tanto maiores serão
suas responsabilidades perante a sociedade em que
estão inseridos.

Ao longo de sua história, a Rede Globo, uma
das maiores empresas brasileiras e uma das mais im-
portantes redes de rádio e televisão do mundo, tem
demonstrado, por meio de inúmeras iniciativas, que
compartilha dessa crença. A empresa impõe a si mes-
ma um papel social ativo e diversificado, atuando nas
mais variadas frentes de combate à injustiça e à desi-
gualdade.

As ações sociais realizadas pela Rede Globo
em 2003 estão reunidas no relatório “Balanço Social
– Rede Globo 2003”. Trata-se de um documento que,
de forma sucinta e amigável, relaciona os resultados
dos principais projetos que a Rede Globo patrocinou
no ano passado.

Alguns desses projetos tornaram-se referência
mundial, como é o caso do Criança Esperança, uma
parceria da Rede Globo com a Unicef que comemo-
rou, em 2003, seu décimo oitavo aniversário. O Crian-
ça Esperança tornou-se uma verdadeira instituição
nacional, mobilizando milhões de pessoas a cada ano
e beneficiando um número cada vez maior de crian-
ças carentes. Setenta por cento dos aparelhos de TV
brasileiros acompanharam o show anual da campa-
nha no momento de sua transmissão. No ano passa-
do, a campanha arrecadou nada menos que 9,5 mi-
lhões de reais.

Só para a Pastoral da Criança, o Criança Espe-
rança já repassou, ao longo dos anos, cerca de 30 mi-
lhões de reais. O projeto é o maior doador privado da
Pastoral, instituição que acompanha mais de 80 mil
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gestantes e mais de 1,7 milhão de crianças menores
de seis anos nos bolsões de pobreza de 3.500 muni-
cípios, espalhados pelas 27 Unidades da Federação.
A coordenadora da Pastoral, Zilda Arns, uma das
pessoas mais iluminadas deste País, vê no Criança
Esperança não apenas uma simples fonte de recur-
sos, mas um grande difusor de informações cruciais
sobre a infância brasileira, contribuindo para a consci-
entização de milhões de brasileiros a respeito dos
graves problemas que as crianças carentes aqui en-
frentam.

Entre os bons frutos do projeto, merecem desta-
que os Espaços Criança Esperança. A idéia por trás
do Espaço Criança Esperança é a oferta de um ambi-
ente em que as crianças de áreas carentes e de risco
possam desenvolver atividades complementares à
escola, tendo acesso a teatros, centros multimídia, bi-
bliotecas, piscinas e quadras poliesportivas. Em
2003, foram fundados dois Espaços, em Belo Hori-
zonte e em Olinda, que se juntaram aos Espaços de
São Paulo e Rio de Janeiro, fundados em 2002. Os
quatro Espaços Criança Esperança já beneficiam cer-
ca de 7.500 crianças e também estão se tornando re-
ferência internacional, como comprova a recente visi-
ta dos reis da Noruega ao Espaço Criança Esperança
do Rio de Janeiro.

Outro projeto da Rede Globo voltado para a in-
fância é o Amigos da Escola, lançado em 1999 e que
já conta com 27.562 escolas públicas cadastradas.
Em 2003, uma série de eventos temáticos dedicados
à água, à saúde, ao meio ambiente e à paz mobilizou
cerca de 900 mil pessoas, entre alunos, professores e
voluntários. O projeto ainda lançou, no ano passado,
o livro “Amigão da Saúde”, com dicas de saúde e
exemplos de ações comunitárias bem-sucedidas,
que foi distribuído para as escolas cadastradas, bibli-
otecas e instituições parceiras do projeto.

Uma das parcerias modernas de maior impacto
nas práticas de cidadania no Brasil foi a firmada entre
a Rede Globo e o Serviço Social da Indústria – SESI,
que resultou no conceituado projeto social chamado
Ação Global, que completou, em 2003, seu décimo
primeiro aniversário. Reforçado, no ano passado,
pelo apoio do Ministério da Assistência Social, o Ação
Global registrou um aumento de 70% no número de
atendimentos gerais e de 40% na emissão de docu-
mentos em relação a 2002. Os números são impressi-
onantes: mais de 100 mil documentos emitidos, mais
de 197 mil atendimentos na área médica, mais de 100
mil atendimentos na área odontológica, entre outros,
que resultaram num total de mais de 1,7 milhão de
atendimentos. O projeto mobilizou, em 2003, cerca

de 27 mil voluntários nos 26 Estados e no Distrito Fe-
deral, entre médicos, dentistas, educadores, artistas
e voluntários em geral.

O ano de 2003 foi também o ano da consolida-
ção do projeto Geração da Paz, iniciado no final de
2002. Por meio de parcerias com instituições como a
Fecomércio do Rio de Janeiro e o Instituto Sou da
Paz, o Geração da Paz tem o objetivo de combater a
violência nos centros urbanos com ações destinadas
aos jovens carentes, aos policiais e a suas famílias. O
projeto já beneficiou mais de 50 parentes de policiais
no Rio de Janeiro e 210 jovens em oficinas de lideran-
ça social na capital paulista.

O projeto Globo e Universidade, por sua vez,
pretende estreitar os laços da empresa com o público
acadêmico, por meio de parcerias com as universida-
des e do recebimento de estudantes nas instalações
da Rede Globo. Em 2003, a empresa recebeu 3.400
estudantes em visitas técnicas; realizou 36 palestras
em universidades para um público estimado de 7.500
pessoas; e orientou 447 estudantes em pesquisas so-
bre produtos e processos desenvolvidos pela Rede
Globo.

Assim como a ficção imita a vida, a realidade
brasileira tem sofrido influências decisivas da ficção.
A dramaturgia da TV Globo, especialmente as nove-
las, abordou com veemência a temática social, com
destaque para a novela “Mulheres Apaixonadas”, ver-
dadeiro marco do chamado merchandising social no
Brasil. A novela “Mulheres Apaixonadas” veiculou
623 cenas em que foram tratadas questões sociais
como a violência doméstica contra as mulheres, os di-
reitos dos idosos e as vítimas das armas de fogo. A
produção e o elenco dos programas da Rede Globo
extrapolaram seus papéis puramente dramáticos e
participaram ativamente da discussão de projetos so-
ciais importantes que tramitaram no Congresso Naci-
onal em 2003, com destaque para o Estatuto do Ido-
so, o Estatuto do Desarmamento e o projeto de lei
que tipifica o crime de violência doméstica.

O incentivo às artes foi outra das ações dignas
de nota que a Rede Globo realizou em 2003. A emis-
sora e suas afiliadas divulgaram, gratuitamente, 104
espetáculos teatrais através de 15.697 inserções, o
que corresponde a mais de 16 milhões de reais em in-
vestimentos publicitários. Outros 185 milhões de rea-
is corresponderam à veiculação gratuita de 148 cam-
panhas de instituições sociais e sem fins lucrativos,
entre elas a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos
e Tecidos (ADOTE ), a Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, os Narcóticos Anônimos e a Sociedade Brasileira
de Mastologia.
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Além da divulgação dos projetos de terceiros, a
Rede Globo ainda promove a divulgação de seus
próprios projetos, como o Criança Esperança, o Ge-
ração da Paz e diversas outras campanhas de pre-
venção de saúde, segurança no trânsito e preserva-
ção do meio ambiente. Além disso, a emissora reser-
va seis horas semanais para programas educativos,
quatro delas referentes ao Telecurso 2000, uma re-
ferência internacional em educação à distância. Não
estão incluídos, nessas seis horas, programas de
forte inclinação didática, como o Globo Rural, o Glo-
bo Repórter e o Pequenas Empresas, Grandes Ne-
gócios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como vi-
mos, poucas instituições públicas ou privadas contri-
buíram tanto para o exercício da cidadania no Brasil
quanto a Rede Globo. A organização é, sem dúvida,
um dos maiores exemplos de responsabilidade social
deste País, contribuindo para o crescimento da socie-
dade brasileira na exata medida de sua grandeza e
de sua importância enquanto empresa.

Nossos cumprimentos, portanto, à Rede Globo,
pelo belo trabalho social que vem realizando há tem-
pos, com resultados cada vez mais notáveis para a
sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, quero registrar, hoje, um evento da mais alta
importância para nosso País: um evento que de-
monstra, cabalmente, a força de nossa indústria e o
avanço de nossa tecnologia; um evento que demons-
tra, enfim, o valor do povo brasileiro.

Nos meses de janeiro e fevereiro, Sr. Presiden-
te, quarenta e sete trabalhadores da siderúrgica chi-
nesa Nisco – Nanjing Iron and Steel Company – esti-
veram em Cubatão para participar de um programa
de treinamento oferecido pela Cosipa – Companhia
Siderúrgica Paulista.

E sabem, as Srªs e os Srs. Senadores, a origem
desse programa de treinamento?

Vejam só.
Em 2001, a Cosipa adquiriu da empresa austría-

ca VAI – Voest Alpine –, uma das maiores fornecedo-
ras mundiais de equipamentos siderúrgicos, o com-
plexo de sua nova aciaria. Pois bem. No processo de
transferência de tecnologia e conhecimento normal-
mente associado a tais transações, os profissionais

da Cosipa tiveram desempenho admirável. Cumpri-
ram as etapas de aprendizagem, colocação em funci-
onamento do equipamento e cumprimento das metas
de produção em tempo recorde, de tal forma que a
empresa alcançou, em apenas seis meses, resulta-
dos que normalmente só conseguem ser obtidos em
um ano.

Pouco depois, os chineses adquiriram da VAI
equipamentos semelhantes e, obviamente, também
precisavam aprender a utilizar a nova tecnologia.

Foi nesse momento, Sr. Presidente, que a fabri-
cante austríaca se lembrou da performance da Cosi-
pa. Lembrou-se de seus números. E, ao confrontá-los
com os de outras empresas dos Estados Unidos e da
Europa, chegou à conclusão de que o melhor País
para o treinamento dos trabalhadores chineses era o
Brasil.

Daí chegou-se à assinatura de um contrato de
transferência de tecnologia e conhecimento entre a
Cosipa e a VAI: o contrato que trouxe ao Brasil
aqueles quarenta e sete técnicos e dirigentes das
áreas de metalurgia, operação, automação e, ain-
da, manutenção mecânica, elétrica e hidráulica,
para um treinamento teórico e prático em lingota-
mento contínuo, última etapa do processo de fusão
e refino do aço.

Vejam, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o as-
pecto altamente simbólico da questão. Num momento
em que o planeta todo se encanta com a China, num
momento em que os olhares dos cinco continentes se
voltam para aquela nação, já consagrada unanime-
mente como uma das novas potências mundiais, são
nossos gabaritados técnicos que dão aulas a seus
trabalhadores.

E isso é bom por vários motivos.
Em primeiro lugar, porque esse contato mais in-

cisivo entre profissionais dos dois países representa
uma nova cunha para a indústria brasileira naquele
tão ambicionado mercado de um bilhão e trezentos
milhões de pessoas.

Em segundo lugar, porque a escolha da Cosipa
como prestadora de serviços de transferência de co-
nhecimento comprova que vale a pena investir em
pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia.
Nos últimos anos, Sr. Presidente, a empresa investiu
mais de um bilhão de dólares nessas áreas, com des-
taque para as questões do aperfeiçoamento tecnoló-
gico e da preservação do meio ambiente. Hoje, colhe
os frutos de tal esforço.

Mas há um terceiro aspecto, Srªs e Srs. Sena-
dores, que julgo importante observar: acima de tudo,
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penso que eventos como esse que acabei de regis-
trar são importantes para a auto-estima do trabalha-
dor brasileiro.

Não se sabe bem por quê, mas muitas vezes so-
mos nós mesmos, os brasileiros, que colocamos em
dúvida nossas habilitações e potencialidades. Até
nos darmos conta de que, em igualdade de condi-
ções, nada ficamos a dever a qualquer povo.

De forma, Sr. Presidente, que a conclusão pare-
ce óbvia: nossos cidadãos, nossos trabalhadores, an-
seiam tão-somente pela oportunidade de mostrar seu
valor. Dada a oportunidade, chegam sempre aos
mais expressivos resultados. É isso que ocorreu no
caso da Cosipa. É isso que, com a graça de Deus, ha-
verá de ocorrer sempre.

Muito obrigado!

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, durante a década de 1990,
a grande expansão de matrículas no Ensino Funda-
mental mudou a cara da Educação brasileira. A pre-
sença de mais de 90 % das crianças nas escolas é,
sem dúvida, um avanço inquestionável. Essa con-
quista, porém, não foi capaz de resolver o gigantesco
problema da falta de qualidade do ensino público.
Nos últimos anos, o debate em torno dessa questão
tem mobilizado governantes e educadores de todo o
País causando, muitas vezes, uma enorme sensação
de impotência diante dos complexos desafios ineren-
tes a essa batalha.

Uma das constatações mais perversas dos es-
pecialistas é a de que, embora estejam freqüentando
as escolas, as crianças brasileiras não têm tido um
aprendizado sequer satisfatório.

Estamos, Srªs e Srs. Senadores, diante de um
cenário extremamente preocupante e entristecedor.

Os dados do SAEB (Sistema de Avaliação da
Educação Básica) têm conseguido levantar o véu que
escondia o fenômeno do analfabetismo infantil. Eles
mostram, por exemplo, que muitos alunos da 4ª série
terminam o ano com um conhecimento equivalente
ao da primeira. E os estudantes da oitava fecham o ci-
clo com habilidades típicas da 4a série.

Uma pesquisa da Fundação Cesgranrio, reali-
zada em 20 cidades brasileiras ao longo do ano de
2003, revelou que ao final da 1a série metade dos es-
tudantes não é capaz de escrever uma frase simples
ou de anotar um recado.

De acordo com dados de estudos internaciona-
is, jovens brasileiros de 15 anos possuem nível de lei-
tura semelhante ao de alunos das primeiras séries es-
colares dos países desenvolvidos.

Felizmente, já existem, Brasil afora, algumas
iniciativas que estão tentando reverter esse perverso
quadro. Nesta quinta-feira 25 de março, na Assem-
bléia Legislativa do meu Estado, será lançado o Co-
mitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo
Escolar. Essa instância vai reunir parlamentares da
Assembléia, representantes da Undime (União Naci-
onal dos Dirigentes Municipais de Educação), do Uni-
cef, das universidades, dos professores, da Secreta-
ria e do Conselho Estadual de Educação, do Ministé-
rio Público, além de especialistas renomados da
área.

Acredito, sinceramente, que a criação desse
Comitê vai viabilizar a implantação de ações para ata-
car, pela raiz, a baixa qualidade do ensino público
brasileiro.

Srªs e Srs. Senadores, estou plenamente con-
victa de que a principal causa desse problema é a fal-
ta de uma política nacional que invista pesadamente
na alfabetização de nossas crianças. E, nesse pro-
cesso, tenho certeza de que precisamos contar com
as universidades brasileiras. Elas são nossas aliadas
preciosas na medida em que podem construir estraté-
gias capazes de preparar melhor os profissionais de
Educação para desempenharem uma das tarefas
mais nobres dessa profissão, que é a de ensinar a ler
e a escrever.

Ou seja: precisamos, com a máxima urgência,
priorizar o tema da alfabetização infantil na agenda
pública do País. Precisamos, de uma vez por todas,
sepultar a visão equivocada que ainda existe no Bra-
sil sobre o que seja alfabetizar crianças. Esse olhar
míope tem se refletido nos programas de ensino, na
falta de material didático adequado, na formação dos
professores e nas metodologias aplicadas em sala de
aula.

Srªs e Srs. Senadores, se as nossas crianças
não aprendem a ler e a escrever na idade certa, como
vão se aventurar pelo mundo da matemática, da ciên-
cia ou da geografia?

O que vemos hoje no Brasil é que milhares de
alunos, desestimulados porque não conseguem
aprender direito, abandonam a escola. E, quando vol-
tam às salas de aula, são matriculados em séries in-
compatíveis com sua faixa etária. É a chamada distor-
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ção idade/série – um fenômeno que causa um incha-
ço de estudantes em várias etapas do fluxo escolar,
gerando prejuízos imensos para os cofres públicos. O
custo do excedente de estudantes nas duas primeiras
séries do Ensino Fundamental, por exemplo, é de
mais de 2,5 bilhões de reais por ano.

Sabemos que a alfabetização inadequada com-
promete o desempenho do estudante já na 2a série,
prejudica sua capacidade de aprender a ler e a escre-
ver corretamente mais tarde, afeta seu potencial de
aprendizagem na escola e suas possibilidades de
efetiva formação profissional, acarretando sérios es-
tragos para os indivíduos, a sociedade e o setor pro-
dutivo. Esse círculo vicioso tem impedido que milha-
res de crianças e adolescentes brasileiros consigam
romper a cruel barreira da pobreza.

Mas corrigir essa rota não é uma tarefa impossí-
vel. Com certeza, iniciativas como o Comitê Cearen-
se para a Eliminação do Analfabetismo Escolar vão
conseguir dar importantes contribuições nessa cami-
nhada. No Ceará, o Comitê terá como primeira mis-
são entrevistar 20 mil alunos da 2ª série para verificar
o nível educacional dos estudantes. E, a partir desse
diagnóstico, será possível elaborar políticas públicas
que garantam, a todas as crianças do Estado, o fun-
damental direito de ler e escrever.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a
seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 152, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, (dispõe sobre a regu-
larização, administração, aforamento e alienação de
bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de
1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regula-
menta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, e dá outras providências).

Relator revisor: Senador Fernando Bezerra
(BLOCO/PTB-RN)

– 2 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 153, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 14, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 153, de 2003, que institui a Taxa de Ava-
liação in loco das instituições de educação superior
e dos cursos de graduação e dá outras providências.

Relatora revisora: Senadora Maria do Carmo
Alves (MINORIA/PFL-SE)

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 154, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 16, de 2004, proveniente da Medida Pro-
visória nº 154, de 2003, que autoriza a Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medicamen-
tos, mediante ressarcimento, e dá outras providências.

Relator revisor: Roberto Saturnino
(BLOCO/PT-RJ)

– 4 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção de carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências Regula-
doras, e dá outras providências.

Relator revisor: José Jorge (MINORIA/PFL-PE)

– 5 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da
Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o Au-
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xílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.

Relator revisor: Paulo Octávio
(MINORIA/PFL-DF)

– 6 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 6º da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dis-
põe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas – SINARM e define crimes.

Relator revisor: Renan Calheiros (PMDB-AL)

– 7 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 17, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a cria-
ção do Plano Especial de Cargos da Agência Brasilei-
ra de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Eduardo Suplicy
(BLOCO/PT-SP)

– 8 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na-
vegação do São Francisco – FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra
(MINORIA/PSDB-PE)

– 9 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, de 2004, proveniente da Medida

Provisória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a institu-
ição de Gratificação Temporária para servidores Téc-
nico-Administrativos e Técnico-Marítimos das Institui-
ções Federais de Ensino e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(BLOCO/PT-PR)

– 10 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 161, de 2003, que acresce os arts. 1º-A
e 1º-B à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
com o objetivo de regulamentar a partilha com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios da arreca-
dação da Contribuição e Intervenção no Domínio
Econômico incidente sobre a importação e a comerci-
alização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE), e
dá outras providências.

Relator revisor:

– 11 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2003
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 162, de 2004, que abre crédito extraordinário,
em favor de Transferências a Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, no valor de R$ 3.400.000.000,00,
para os fins que especifica.

Relator revisor:

– 12 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 163, de 2003, que altera a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organiza-
ção da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências.

Relator revisor:
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– 13 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2004

(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 21, de 2004, proveniente da Medida
Provisória nº 164, de 2003, que dispõe sobre a Contri-
buição para os Programas de Integração Social e de

Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social
incidentes sobre a importação de bens e serviços, e
dá outras providências

Relator revisor: Senador Romero Jucá
(PMDB-RR)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 11
minutos.)
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Ata da 24ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 25 de março de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos, Sérgio Zambiasi e Mão Santa

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mercadan-
te – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero Paes de 
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos 
Valadares – Arthur Virgílio – Augusto Botelho – César 
Borges – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral – Du-
ciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – 
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Efraim 
Morais – Fátima Cleide – Fernando Bezerra – Flávio 
Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior 
– Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Hélio Cos-
ta – Heloísa Helena – Heráclito Fortes – Ideli Salvatti 
– Jefferson Peres – João Alberto Souza – João Ba-
tista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas 
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José 
Jorge – José Maranhão – Juvêncio da Fonseca – Le-
omar Quintanilha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz 
Otavio – Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella 
– Marco Maciel – Maria do Carmo Alves – Ney Suas-
suna – Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya 
Gomes – Paulo Elifas – Paulo Octávio – Paulo Paim 
– Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte 
– Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero 
Jucá – Romeu Tuma – Roseana Sarney – Sérgio Cabral 
– Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessa-
renko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana 
– Valdir Raupp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 74 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica ao Plenário o re-
cebimento da Mensagem nº 38, de 2004-CN (nº 
135/2004, na origem), do Presidente da República, 
que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos 
do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 5 de maio 
de 2000, e do § 6º do art. 70 da Lei nº 10.707, de 

30 de julho de 2003, o Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimes-
tre de 2004.

A mensagem lida, vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência comunica ao Plenário o recebimento 
da Mensagem nº 34, de 2004 (nº 132/2004, na origem), 
do Presidente da República, que encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei 
nº 10.707, de 30 de julho de 2003, o relatório conten-
do os novos limites que caberão ao Senado Federal, 
os respectivos parâmetros e memória de cálculo das 
receitas e despesas.

A Mensagem lida vai à Primeira-Secretaria do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Sobre a mesa, expedientes que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO 
DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE AQUICULTURA 

E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

– Nº 44/2004, de 23 do corrente, encaminhado 
informações em resposta ao Requerimento nº 1.117, 
de 2003, do Senador José Agripino.

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO 

DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

– Nº 361/2004, de 19 do corrente, encaminha-
do as informações em resposta ao Requerimento nº 
1.110, de 2003, do senador José Agripino.

AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

– Nº 85/2004, de 22 do corrente, encaminhando 
as informações em resposta ao Requerimento nº 28, 
de 2004, da Senadora Lúcia Vânia.
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AVISO 
 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 243, 244 e 246/2004, de 3 do corrente, enca-
minhando cópia do Acórdão nº 165/2004, bem como do 
Relatório e Voto que o fundamentam, com o resultado 
da auditoria realizada em atendimento ao Requerimento 
nº 38, de 2001, do Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Sr. Presidente do Tribunal 

de Contas que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO Nº 6, DE 2004-CN (nº 503-GP-TCU/2004, 
na origem, que encaminha ao Congresso Nacional 
o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da 
União, referente ao exercício de 2003.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– O expediente lido vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência informa ao Plenário que se en-
cerrou ontem o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução nº 8, de 2004, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para disciplinar a desig-
nação dos membros de comissão parlamentar de 
inquérito.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– A Presidência comunica ao Plenário que, em virtude 
de a pauta se encontrar sobrestada por medidas pro-
visórias, defere, nos termos do art. 41 do Regimento 
Interno, Requerimento de nº 353, de 2004, do nobre 
Senador Teotônio Vilela, lido na sessão de ontem, so-
licitando prorrogação de sua licença para tratar de in-
teresses particulares, pelo prazo de 30 dias.

Deferido o requerimento, o Senador João Tenório 
continua no exercício do mandato.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, em virtu-
de de a pauta se encontrar sobrestada por medidas 
provisórias, defere, nos termos do art. 70 do Regimen-
to Interno, o Requerimento de nº 350, de 2004, do 
nobre Senador Jonas Pinheiro, lido na sessão do dia 

23, solicitando, em aditamento aos Requerimentos nºs 
529, de 2003, 19 e 164, de 2004, que a competência 
da Comissão Especial Externa sobre a Questão Fun-
diária se estenda também em relação ao Estado do 
Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 23/LM/2004

Brasília, 24 de março de 2004

Senhor Presidente,
Tendo sido criada a Comissão Temporária, pe-

los Requerimentos nºs 529, de 2003 e 19, de 2004, 
composta por 5 (cinco) Senadores, com um represen-
tante de cada partido, “destinada a ir a Roraima e ao 
Mato Grosso do Sul inteirar-se das questões fundiárias 
daqueles Estados e apresentar ao Senado relatório 
minucioso de sua missão”, indico para integrar a co-
missão o Senador Jonas Pinheiro em substituição ao 
Senador João Ribeiro.

Cordialmente, – Senador Efraim Morais, Líder 

da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Faça-se a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– A Presidência comunica ao Plenário que, em virtude 
de a pauta se encontrar sobrestada pelas medidas pro-
visórias, defere, nos termos do art. 41 do Regimento 
Interno, o Requerimento nº 351, de 2004, do nobre 
Senador Sérgio Zambiasi, lido na sessão do dia 23, 
solicitando que seja considerada como desempenho 
de função no exterior a sua participação no seminário 
sobre políticas para promover a convergência estrutural 
do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai, 
no dia 26 do corrente.

Fica concedida a missão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 120/04 – GLDBAG

Brasília, 25 de março de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 81. do Regimento Interno, 

indico o Senador Sibá Machado para integrar, como 
membro titular, a Comissão de Fiscalização e Controle, 
em vaga pertencente ao PT neste Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Senadora Ideli Salvatti, Lí-
der do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio 
ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência designa o Senador Sibá Machado para 
compor, como titular, a Comissão de Fiscalização e 
Controle, nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 66, DE 2004

Altera a Lei nº 8.899, de 29 de junho 
de 1994, para incluir entre os beneficiários 
do passe-livre os podadores de doenças 
graves e incapacitantes, inclusive em em-
presas de transporte aéreo quando o mo-
tivo da viagem for, comprovadamente, para 
fins de tratamento médico, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O art. 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho 

de 1994, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º É concedido passe-livre às pesso-
as portadoras de deficiência, doenças graves 
ou incapacitantes, comprovadamente carentes, 
no sistema de transporte coletivo interestadual 
e, quando o motivo da viagem for, comprova-
damente, para fins de tratamento de saúde, 
nas empresas de transporte aéreo nacional 
de passageiros. (NR)”

§ 1º As empresas permissionárias e au-
torizadas ou que operam no sistema de trans-
porte interestadual de passageiro são obriga-
das a reservar dois assentos de cada veículo, 
destinado a serviço convencional, para o aten-
dimento dos portadores de passe-livre a que 
se refere o caput, da seguinte forma:

I – a reserva de assento a que se refere o 
§ 1º será para até o ponto final do itinerário.

II – no caso da empresa não operar o 
trecho solicitado com veículos de categoria 
convencional, obrigar-se-á a prestar o atendi-
mento em veículo de outra categoria, podendo 
fazê-lo em complementação de trecho.

§ 2º As empresas de transporte aéreo 
de passageiros são obrigadas a reservar um 
assento, em vôo doméstico, de cada aero-
nave, até o ponto final de seu itinerário, para 
atendimento do disposto no art. 1º da pre-
sente lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no quadragésimo 
quinto dia de sua publicação.

Justificação

Aprimorar a lei não é apenas uma prerrogativa 
do Parlamento, é antes uma responsabilidade que se 
impõe ao legislador, ainda mais quando se trata de 
uma norma que, no seu alcance, tem relevante ca-
ráter social, mas que em seus meios há brechas que 
impedem a plena eficácia.

A lei do passe-livre para deficientes tem sido 
uma medida altamente benéfica para a sociedade 
brasileira. No entanto, essa lei precisa de urgente 
aperfeiçoamento, não apenas para tampar brechas, 
mas também para ampliar ainda mais seu alcance 
social, com o propósito de firmar o pleno exercício 
dos direitos individuais e sociais das pessoas porta-
doras de deficiência, bem assim a sua plena e efetiva 
integração social.

A habilitação e reabilitação das pessoas porta-
doras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária são os objetivos primordiais da Lei 
Orgânica da Assistência Social em nosso País, que é 
realizada através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas.

Contudo, algumas empresas de transporte 
coletivo interestadual de passageiros não cum-
prem adequadamente a lei do passe-livre, na me-
dida em que criam dificuldades que inviabilizam o 
atendimento aos necessitados, como por exemplo: 
não concedem a passagem para o destino solicita-
do pelo portador do passe-livre, mas apenas para 
parte do itinerário, embora o veículo faça todo o 
trajeto, sem escalas.

Outro ponto muito importante que não consta da 
lei, mas que, na prática, os tribunais já estão reconhe-
cendo como de direito, é o passe livre nas empresas 
aéreas, quando se trata de viagem para tratamento de 
saúde dos portadores do passe livre.

Decisão assim já foi tomada pelo TRT da 4º Re-
gião, em ação civil pública, favorável aos deficientes 
físicos em embarque nas empresas aéreas TAM, Varig 
e Vasp, para fins de tratamento de saúde. A medida foi 
adotada para todo o território nacional.

É, pois, da responsabilidade do Congresso Nacio-
nal promover a devida adequação da norma aos fatos 
sociais, principalmente quando se trata do bem-estar 
social dos nossos irmãos que padecem as agruras 
das restrições físicas ou das doenças quase sempre 
fatais.

Espero, pois, a compreensão e o apoio dos no-
bres pares.

Sala das Sessões, 25 de março de 2004. – Se-
nador Marcelo Crivella.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994

Concede passe livre às pessoas por-
tadoras de deficiência no sistema de trans-
porte coletivo interestadual.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É concedido passe livre às pessoas porta-

doras de deficiência, comprovadamente carentes, no 
sistema de transporte coletivo interestadual.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 29 de junho de 1994; l73º da Independên-
cia e 106º da República. – ITAMAR FRANCO – Cláudio 
Ivanof Lucarevschi  – Leonor Barreto Franco.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – De-
cisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– O projeto lido será publicado e remetido à Comissão 
competente.

Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Na-
cional que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 1, DE 2004-CN

Abre o Orçamento da Seguridade So-
cial da União em favor do Ministério da 
Saúde, credito especial no valor de R$ 
20.000.000,00 para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Segurida-

de Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro 
de 2004) em favor do Ministério da Saúde credito 
especial no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais) para atender a programação constante do 
Anexo I desta Lei.

Art 2º Os recursos necessários a execução do 
disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de 
dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo 
II desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data e sua pu-
blicação.

Brasília
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do Projeto lido:

Até 30-03 – Publicação e distribuição de avul-
sos;

Até 7-04 – Prazo final para apresentação de 
emendas;

Até 12-04 – Publicação e distribuição de avulsos 
das emendas;

Até 22-04 – Encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Há oradores inscritos.

Antes, porém, concedo a palavra ao nobre Se-
nador Rodolpho Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, da mesma forma, gostaria de me ins-
crever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Herácli-
to Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito também a V. Exª a minha 
inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para 
falar pela Liderança da Minoria, no horário que V. Exª 
desejar, desde que seja antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Na prorrogação da hora do Expediente, V. Exªs terão 
assegurado o uso da palavra, por cinco minutos, para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, 
§2º, do Regimento Interno, estando inscritos pela or-
dem, o Senador Rodolpho Tourinho, o Senador Alvaro 
Dias e o Senador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– De acordo com ofício enviado a esta Mesa, desig-
nando o nobre Senador Leonel Pavan para falar em 
nome da Liderança de Minoria, concedo a palavra a 
V. Exª, nobre Senador Leonel Pavan, para falar pelo 
prazo de até cinco minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, mais uma vez, estou usando esta tribuna 
para falar justamente da situação de emergência ou de 
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calamidade pública em que vivem alguns Municípios. 
Já chega a 133 o número de Municípios catarinenses 
em situação de emergência ou calamidade pública. A 
estiagem já dura sete meses e atinge, de modo crítico, 
112 cidades, mais de 38% dos Municípios do Estado. 
Os outros 21 sofreram prejuízos com temporais de 
granizo, vendavais e inundações. A última prefeitura a 
ter o decreto de situação de emergência reconhecido 
pela defesa civil estadual foi Brunópolis, no planalto 
serrano, ontem, devido à estiagem. Inúmeros agricul-
tores reuniram-se e estão tentando buscar uma forma 
para, pelo menos, fazer com que o Governo olhe um 
pouco para a agricultura e para esses Municípios de-
cretados em estado de emergência.

A previsão do Centro Integrado de Meteorolo-
gia e Recursos Hídricos de Santa Catarina – Climerh 
– aponta um outono seco, sem esperanças de que a 
estiagem seja revertida tão cedo.

Essa situação crítica resultou, em algumas regi-
ões, na necessidade de racionamento de água tanto 
para uso doméstico como para atividades agropecu-
árias. Na agricultura, houve queda na produção de 
milho, fumo e feijão. No mês de janeiro, chuvas acima 
da média foram registradas na grande Florianópolis e, 
mesmo assim, por um período isolado e extremo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos na 
tribuna justamente para pedir ao Governo, mais uma 
vez, que envie mensagens de esperança e recursos 
para as cidades catarinenses.

A situação também é preocupante nos Estados 
vizinhos. No Rio Grande do Sul, a estiagem já causou 
perda da colheita de soja e de milho. Levantamentos 
apontam para quebra, em média, de 20% na colheita 
de soja no Estado, sendo que em alguns Municípios 
as perdas já ultrapassam 30%.

Espero que os santos nos ajudem, pois estamos 
cansados de promessas do Governo do Presidente 
Lula: dez milhões de empregos, duplicação da BR-
101, estadualização do Besc, entre outras dezenas 
de promessas só em Santa Catarina.

Os agricultores estão se vendo em um beco sem 
saída: as prestações estão vencendo, e, no entanto, 
eles não têm como pagá-las. E falo aqui para que o Mi-
nistério da Agricultura olhe pelos agricultores de Santa 
Catarina. A estiagem está causando sérios prejuízos à 
nossa população, aos nossos agricultores. Precisamos 
urgentemente de investimentos em açudes e poços 
artesianos, além de assistência aos agricultores do 
nosso País, especialmente a esses que estão sofren-
do com a estiagem.

Quero também deixar a minha solidariedade e o 
meu apoio à marcha de catarinenses e gaúchos que 
saíram de Osório, no Rio Grande do Sul, em direção 

a Palhoça, em Santa Catarina, pela BR-101, e que 
já percorreram mais de 180 quilômetros. Participam 
dessa marcha Vereadores, Deputados, Prefeitos, Vice-
Prefeitos, líderes comunitários, pessoas que perderam 
entes queridos – pais, mães, filhos –, pessoas que 
tiveram prejuízos e que pretendem sensibilizar o Go-
verno Federal. Não sei se o Dnit, se o Ministério dos 
Transportes, se alguém da assessoria do Governo 
pelo menos comunicou ao Presidente que pessoas 
estão indo do Rio Grande do Sul a Santa Catarina 
para fazer com que o Governo pare definitivamente 
com as promessas, pare de dar esperança ao povo 
cada vez que vai a Santa Catarina e diz que as obras 
serão iniciadas, o que nunca acontece. A população 
está angustiada, desesperada. O Deputado Mota, do 
PMDB, está participando da marcha, gritando, como se 
os seus gritos fossem ouvidos pelo Presidente Lula. A 
angústia é tão grande, o sofrimento é tão grande, que 
eles gritam como se realmente o eco chegasse até o 
Palácio do Planalto.

Não conseguimos estar presentes a essa cami-
nhada, mas queremos deixá-la registrada, para que a 
voz desses manifestantes fique mais próxima ao Mi-
nistério dos Transportes e ao Palácio do Planalto.

Não brinquem mais com os catarinenses, não 
brinquem mais com os gaúchos, não prometam mais! 
O povo está cansado e quer, definitivamente, interrom-
per o tráfego da BR-101. Se isso ocorrer, será gerado 
um prejuízo enorme para a economia dos Estados do 
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, ou 
seja, trará um prejuízo enorme ao Brasil.

Faço um apelo ao Ministro e ao Presidente para 
que atendam os agricultores de nosso Estado, asso-
lado por enchentes em alguns Municípios e estiagem 
em outros, e iniciem a duplicação da BR-101.

Sr. Presidente, peço que seja dado como lido 
todo o meu discurso.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, a marcha na BR-101 chega hoje à metade do 
percurso com a expectativa de uma forte mobilização, 
em Içara. Os organizadores esperam 2 mil pessoas. A 
caminhada pela rodovia, dia 23, em Criciúma, teve a 
maior participação de manifestantes desde o começo 
da marcha.

Um trecho de 11 quilômetros entre Criciúma e 
Içara foi percorrido por 200 pessoas. A Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) teve trabalho para controlar o en-
tusiasmo do grupo, formado por políticos, estudantes e 
integrantes do Sindicato dos Motoristas da região.
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Foi o primeiro dia em que os vereadores foram 
acompanhados por um grupo maior de participantes, 
no momento que a caminhada completa mais 180 qui-
lômetros. Durante o trajeto, houve pausas para orações 
e manifestações produplicação.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, a marcha começou dia 10 de março, na cidade 
gaúcha de Osório, com destino final a Palhoça no dia 2 
de abril com um percurso de 342 km e 24 municípios, 
17 catarinenses e 7 gaúchos.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, que mais chocou nesta caminhada foram as 
declarações de uma jovem que perdeu o pai na BR-
101. Há jovem Edilene de apenas 13 anos disse estar 
fazendo sua parte e completou: “Meu pai não volta, 
mas as mortes precisam parar”, comentou.

Esperamos, Senhor Presidente, e digo espera-
mos, pois falo em nome do povo de Santa Catarina, 
que este Governo cumpra pelo menos uma de suas 
milhares de promessas. Duplicação já.

Muito obrigado.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-

dores, já chega a 133 o número de municípios cata-
rinenses em situação de emergência ou calamidade 
pública. A estiagem já dura sete meses e atinge de 
modo crítico 112 cidades, mais de 38% dos municí-
pios do Estado.

Os outros 21 sofreram prejuízos com temporais 
de granizo, vendavais e inundações. A última prefei-
tura a ter o decreto de situação de emergência reco-
nhecido pela defesa civil estadual foi Brunópolis, no 
planalto serrano, ontem, devido à estiagem. A previ-
são do Centro Integrado de Meteorologia e Recursos 
Hídricos de Santa Catarina (CLIMERH) aponta um 
outono seco, sem esperanças de que a estiagem seja 
revertida tão cedo.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, esta situação crítica resultou, em algumas 
regiões, na necessidade de racionamento de água 
tanto para uso doméstico como para atividades agro-
pecuárias. Na agricultura, houve queda na produção de 
milho, fumo e feijão. No mês de janeiro, chuvas acima 
da média foram registradas na Grande Florianópolis e, 
mesmo assim, por um período isolado e extremo.

Senhor Presidente, a situação também é preocu-
pante nos Estados vizinhos. No Rio Grande do Sul, a 
estiagem já causou perda na colheita de soja e milho. 
Levantamentos apontam para quebra, em média, de 
20% na colheita de soja no Estado, sendo que em al-
guns municípios as perdas já ultrapassam 30%.

Espero, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, que os santos nos ajudem, pois estamos 
cansados de promessas do Governo do Presidente 

Lula, 10 milhões de empregos, duplicação da BR-101, 
estadualização do Besc, dentre outras dezenas de 
promessas só em Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento Interno, 
Senador Leonel Pavan.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador César Borges, V. Exª tem a palavra 
pela ordem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito minha inscrição pela Liderança 
do Bloco da Minoria, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Senador César Borges, já se encontra sobre a 
mesa a designação de V. Exª. Portanto, na condição 
de Líder, V. Exª fala no momento em que desejar. A 
Presidência já havia anunciado que, após o Senador 
Leonel Pavan, teria a palavra o Senador Hélio Costa, 
mas se V. Exª desejar poderá falar agora.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Quero 
falar após a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Mesa procede a inscrição de V. Exª como primeiro 
orador após a Ordem do Dia.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, requeiro minha inscrição 
como Líder do PMDB, após a fala do ilustre Senador 
Hélio Costa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– V. Exª está inscrito, Senador Maguito Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Costa.

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o PMDB emitiu uma 
nota oficial, por intermédio do seu Presidente, Depu-
tado Michel Temer, com os pontos que o Partido enten-
de fundamentais para a correção de rumo da política 
econômica do Governo.

A nota oficial do PMDB cobra mais audácia do 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem 
convergências e divergências para todos nós, peeme-
debistas: Deputados, Senadores, Lideranças, Prefeitos, 
Governadores, Vereadores.

Vamos ver, primeiro, as convergências da nota 
do Presidente do PMDB. São os seguintes os sete 
pontos estabelecidos.
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O primeiro deles é a redução da carga tributária 
sobre as pequenas e médias empresas. Não tenho a 
menor dúvida de que todos os brasileiros – não só os 
peemedebistas –, de qualquer Partido, apóiam essa 
proposta. Precisamos, sobretudo, trazer para dentro 
da economia formal aquelas pequeníssimas empre-
sas que não têm sequer condições de participar ou 
de entrar oficialmente no sistema.

O segundo ponto é a correção da tabela do Im-
posto de Renda da Pessoa Física. A pessoa física 
paga mais imposto no Brasil do que na Suécia, na 
Suíça, nos Estados Unidos, em muitos países. É uma 
das maiores e mais opressivas cargas do Imposto de 
Renda da Pessoa Física. Também não vejo a menor 
dificuldade de termos um apoio generalizado a essa 
proposta que está na nota oficial do PMDB.

O terceiro ponto é a redução da taxa de juros, 
o que é evidente que todos querem. Todos sabemos 
a importância de vermos as nossas taxas de juros 
descendo, pois são as mais altas do mundo – todos 
reconhecemos isso. Então, a proposta do PMDB está 
rigorosamente de acordo com uma exigência nacional 
e não apenas do nosso Partido.

O quarto ponto é a definição clara do programa 
de investimentos em infra-estrutura. Neste ano, por ini-
ciativa da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, 
estamos exaltando a importância da água. Sabemos 
que precisamos de investimentos em infra-estrutura, 
porque, no Brasil, de cada 100 casas, 60 ainda não 
têm sequer esgoto encanado.

O quinto ponto é o estímulo às multinacionais 
a aumentar as exportações; o sexto, o reinvestimen-
to do lucro da exportação na produção; e o sétimo, o 
fim da tributação sobre os investimentos no setor de 
bens de capital.

Todos esses pontos da nota do PMDB são pon-
tos de convergência entre Deputados, Senadores e 
Lideranças do Partido.

Na verdade, até mesmo as Lideranças do PT 
e do Governo concordam com o posicionamento do 
PMDB. O Ministro José Dirceu, por exemplo, concorda, 
dizendo que o País tem de crescer e que o Governo 
tem que fazer uma ação nesse sentido.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Ouço V. 
Exª, Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Hélio 
Costa, a Oposição também concorda com o posiciona-
mento do PMDB. A nota oficial do Partido é histórica e 
levará o Governo a novos posicionamentos. Temos dito 
desde o início do Governo que é necessário diminuir 
a carga tributária, diminuir a taxa de juros, incentivar 

os investimentos em infra-estrutura, para que o País 
possa voltar a crescer. Portanto, ficamos muito felizes 
com o seu discurso. Concordamos inteiramente com 
a nota divulgada ontem pelo PMDB para exame da 
Nação brasileira. Realmente, é um outro momento e 
esperamos que traga um novo equilíbrio de forças no 
Congresso, para que possamos não só aprovar o que 
o Governo deseja, mas fazer as modificações que fo-
rem melhores para o Brasil. Meus parabéns pelo pro-
nunciamento de V. Exª! Nós, da Oposição, estamos 
inteiramente solidários com essa nota do PMDB.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito 
obrigado, Senador José Jorge, mas surpreenderei V. 
Exª, pois não concordo total e plenamente com a nota 
do PMDB. Assumo minha posição como Vice-Líder do 
PMDB e Vice-Líder do Governo. 

A nota do Partido expressa rigorosamente a po-
sição da Câmara dos Deputados. No Senado, conti-
nuamos a apoiar o Governo do Presidente Lula sem 
condicionantes. Nosso firme compromisso com a res-
ponsabilidade legislativa e com a manutenção da go-
vernabilidade continua de pé. 

Esta é a importância do discurso que faço neste 
momento. Concordamos com a nota e entendemos 
que todos os pontos são precisamente válidos, mas 
temos, acima de tudo e sobretudo, um compromisso 
com a governabilidade do País. A Oposição tem que 
encontrar, no fundo da sua consciência cívica, o moti-
vo para uma trégua; caso contrário, é possível até que 
ocorra, sim, a desestabilização do Governo. 

Agora, o PMDB vai dar sua contribuição à retoma-
da do desenvolvimento do País. Mas não queremos o 
crescimento pelo crescimento. As medidas devem ser 
tomadas com o objetivo de melhorar a vida das pes-
soas. Essa é a razão do nosso apoio às propostas da 
Presidência do PMDB. 

Mas não podemos deixar essa situação nebulo-
sa. Pode haver insinuações perigosas sobre a posição 
de independência do PMDB. O Partido está sempre 
pronto e disposto a ajudar para que o Governo acer-
te. Essa é a razão pela qual temos a participação de 
companheiros do PMDB no Governo, como Ministros 
de Estado. É muito importante essa participação do 
nosso Partido, que, sem dúvida nenhuma, é uma das 
mais importantes agremiações políticas do País, pre-
sente em todos os Estados da Federação.

O risco-país, a imagem do País lá fora, nos-
sa credibilidade junto aos investidores internacionais 
têm muito a ver com a maioria congressual. Temos 
que avançar na elaboração de uma agenda política 
e legislativa. 

Alguns do PMDB não querem participar do Go-
verno. Não querem o PMDB – Partido que tem o maior 
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número de Prefeitos e Senadores – disputando as elei-
ções municipais deste ano ao lado do PT. Não querem 
um possível acordo do PMDB com o PT em 2006, já 
projetando lá na frente.

O Brasil precisa encontrar seu caminho para 
reduzir as incertezas econômicas, sem o que estará 
condenado a manter os juros altos, numa situação 
agravada pela ameaça da inflação.

Sem o PMDB, o maior Partido do Congresso, 
aumenta o risco político para um governo eleito em 
nome da mudança. E esse caminho, agora, terá de 
passar por uma sintonia fina na economia, por uma 
correção de rumo. É essa sintonia fina e essa correção 
de rumo que o PMDB propõe em sua nota. É por meio 
dessa sintonia que encontraremos as alianças para 
as eleições deste ano, junto com os companheiros do 
PT, do PL, do PDT ou de outros Partidos da base de 
apoio do Governo. Mas tem que haver essa sintonia, 
com a maior preocupação, sobretudo a preocupação 
que tem o nosso Partido, especialmente no Senado 
da República, com a governabilidade.

Temos de ter uma política econômica menos mo-
netarista e mais desenvolvimentista. O foco deve ser o 
campo social, a geração de empregos, a distribuição 
de renda e o crescimento sustentado. Principalmen-
te a geração de empregos, pois, em todo o Brasil, 
há uma só reclamação. Todos nós estamos acostu-
mados a ouvir nossos conterrâneos reclamando das 
dificuldades em conseguir um emprego. Não se trata 
de um problema momentâneo, surgido durante este 
Governo. Pelo contrário, o desemprego, no Brasil, la-
mentavelmente, parece até uma doença que vem em 
ciclos, como uma gripe asiática, que chega, atinge di-
retamente a população e, depois, passa um período 
melhor e volta novamente.

A coincidência de pontos de vistas do PMDB com 
o PT é muito grande. Não é de agora que defendemos 
as reformas estruturais, e estas foram e estão sendo 
apoiadas pelo nosso Partido. 

Temos de demonstrar sensatez, ponderação e 
equilíbrio para resgatar a agenda perdida do Congres-
so e promover os avanços que a sociedade cobra de 
todos nós. Daqui por diante, se quiser assumir a pauta 
do crescimento com justiça social e, portanto, distri-
buição de renda, o Governo terá de se desvencilhar 
da dinâmica fisiológica na relação com o Congresso e 
criar vínculos fortes com o setor produtivo.

Não podemos perder de vista a execução fiscal 
responsável, a queda gradual – e não alarmante – dos 
juros. Isso é muito importante. Não adianta querer 
derrubar os juros amanhã, porque, na realidade, eles 
estão intimamente ligados à caderneta de poupança 
do povo, das pessoas mais simples que colocam seu 

dinheiro na poupança. Se essa taxa de juros for muda-
da repentinamente, provocaremos o caos na economia 
junto às pessoas que mais precisam. O que temos que 
fazer é uma transição do modelo econômico para não 
provocar um choque na imagem do País.

Srs. Senadores, quem teve a preocupação de 
ler atentamente a nota do Presidente do PMDB en-
controu uma posição de independência e de firmeza 
do Partido. 

Vou ler o seguinte trecho da nota do Presidente 
Michel Temer: 

Se ao longo do tempo o Governo não 
atender a nenhuma dessas ponderações [des-
ses sete pontos relacionados] – diz Michel 
Temer, e ressalta – faço um parêntese para 
dizer que não acredito que o Governo não vá 
atender – ou seja, se o Governo não atender a 
nenhuma dessas reivindicações... Aí... Então, 
sim, é claro, diz ele, que não há razão para 
apoio partidário. 

É evidente que, se o Partido apresenta todas as 
sugestões válidas que julgamos responsáveis dentro 
do projeto de governabilidade do nosso Partido, e nada 
for aceito, teremos que tomar uma posição diferente. 

Mas não é o que indica a relação que existe 
hoje entre o PMDB e o Governo do Presidente Lula. 
Pelo contrário, nós chegamos aqui a esta Casa há um 
ano, quando eram pouquíssimos os Senadores que 
apoiavam a proposta do Governo, e, de repente, sen-
timos que o PMDB foi-se posicionando e entendendo 
a preocupação nacional do Presidente da República 
e de seus companheiros, e compreendendo que, se 
o Presidente obteve os votos da maioria esmagadora 
da população, é um dever do Congresso e, sobretudo, 
dos Partidos aliados dar sustentação a essa proposta 
que vem apoiada pelo voto popular. 

Por isso, Sr. Presidente, é importante ressaltar 
que, com a herança extremamente difícil que rece-
bemos – lembrem os Senadores de Oposição que 
não estou me referindo à herança maldita, até para 
demonstrar o devido respeito a tudo de bom que fez 
o Governo passado –, nós conseguimos a maior sa-
fra agrícola da história deste País; o maior volume de 
exportações nos últimos anos, gerando empregos, 
salário e a presença do Brasil no mundo; o maior re-
sultado comercial de toda a história do Brasil e uma 
melhoria substancial nas contas públicas. Sem falar 
que o risco-país despencou de 2.400 pontos para 
500 pontos; conseguimos uma economia de US$60 
bilhões nas contas ajustadas para os pagamentos da 
dívida externa; o Brasil ganhou credibilidade para o 
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desenvolvimento; a balança comercial bateu todos os 
recordes do passado. 

Então, o Governo pode até ter algumas coisas 
erradas, mas tem muita coisa boa.

O que me deixa preocupado, Sr. Presidente, é a 
falsidade de alguns discursos. Há Senadores que ba-
tem, batem, batem no Governo e, depois, chegam para 
o Governo e dizem: “Não me leve a mal, estou apenas 
fazendo uma observação. Na verdade, até concordo 
em parte. Sou até amigo do Ministro X ou Y”. 

Pois foi assim que essa Oposição sistemática, 
que não dá trégua, que quer ver o circo pegar fogo, 
derrubou, na História do Brasil, várias propostas, mui-
tos projetos e diversos Presidentes. 

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite-
me V. Exª um aparte?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Perfeita-
mente, Senador Maguito Vilela.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador 
Hélio Costa, V. Exª faz um pronunciamento importan-
tíssimo, equilibradíssimo e extremamente correto. Fez 
uma análise acurada da nota do PMDB, que, na reali-
dade, é o que V. Exª acaba de retratar. V. Exª faz uma 
análise verdadeira, ponto a ponto, de toda a nota. É 
lógico que, se nada disso acontecer, se os juros não 
baixarem, se o crescimento não for retomado, se não 
aumentar a produção, se o País não mudar realmente 
de rota – e está mudando –, nem a população brasileira 
vai apoiar o Presidente, o PT e os seus Ministros, quan-
to mais o PMDB ou os demais Partidos. Entendemos 
que o PT, o Governo do Presidente Lula, tem sensibi-
lidade e quer, realmente, a retomada do crescimento 
e a redução dos juros – que já caíram, é bom que se 
diga, pois estavam bem mais altos. A taxa Selic, hoje, 
é de 26,25, mas já esteve em quase 40 ou 46 pontos 
no Governo passado. O risco-país do Brasil, como V. 
Exª acaba de dizer, caiu também drasticamente. Mui-
ta coisa já foi e será feita, e o PMDB, com essa nota, 
quer encorajar o Governo, quer mais ousadia de sua 
parte, como parceiro leal e fiel. O PMDB deve ter essa 
responsabilidade, realmente, com a governabilidade e 
com o País, porque, se o Governo for bem, o País e 
o povo também irão; se o Governo for mal, o povo e o 
País, naturalmente, também irão. De forma que quero 
cumprimentá-lo pelo discurso, pelo pronunciamento 
muito equilibrado e sensato, que reflete a realidade 
de nosso País. Meus parabéns!

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito 
obrigado, Senador Maguito Vilela. Eu voltaria a lembrar 
que, historicamente, foram os discursos inflamados 
de Carlos Lacerda, na Câmara dos Deputados, e da 
UDN que levaram Getúlio Vargas ao suicídio. Foram 
as intransigências de um Partido que quase impedi-

ram Juscelino Kubitschek, democraticamente eleito, de 
assumir a Presidência da República. Foi a oposição 
sistemática que levou Jânio a renunciar. Foram as sa-
raivadas de discursos oposicionistas que derrubaram 
João Goulart. E é essa mesma oposição sistemática 
que pede hoje, Srªs e Srs. Senadores, a cabeça do 
Ministro José Dirceu, bate forte no Presidente, critica 
a política econômica, mas faz a ressalva, sempre que 
se trata da política econômica: “Não mexam no Palocci, 
que está conduzindo a política de acordo, colocando 
o Brasil nos trilhos”.

De repente, as coisas acontecem da seguinte ma-
neira, Sr. Senador: o Palocci é levado a aparecer em 
situações que se pretendem usar para comprometer 
a sua atuação como Ministro da Fazenda que conse-
guiu reconquistar a credibilidade do País no exterior. 
Quantas vezes é preciso frisar isso? O Brasil estava 
longe de ter o crédito que tem hoje, e recuperou, nes-
se ano, toda a sua credibilidade externa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Concedo 
o aparte ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Hélio Costa, com muita atenção, ouço o pronuncia-
mento de V. Exª, que marca presença neste Senado 
pelo equilíbrio. Concordo, em parte, com seu discurso, 
mas gostaria apenas que fizesse justiça à Oposição 
brasileira. Nunca tivemos uma oposição tão equilibra-
da e amena em seus pronunciamentos. Se V. Exª for 
examinar, constatará que toda a crise que o Governo 
vive hoje é oriunda do fogo amigo. V. Exª acabou de 
falar do episódio do Ministro Palocci, mas S. Exª foi 
atacado e acusado pelos seus correligionários da base 
do Governo. Primeiro, foi um Presidente de Partido; 
depois, um colega de Ministério. Todas as crises do 
Governo foram produto de desavenças da sua própria 
base ou de denúncias envolvendo seus integrantes. A 
Oposição, na boa-fé, na crença da estabilidade para 
o Governo de Lula, quando elogia – o Senador Tasso 
Jereissati que o diga –, é mal-compreendida e recebe 
saraivadas por todos os lados. Assim, se houver algum 
insucesso do atual Governo, pelo menos até o presente 
momento, não podemos, para ser justos, acusar disso 
a Oposição. Cito mais um exemplo: a famosa CPI dos 
Bingos não teria nenhuma chance de atingir as assi-
naturas suficientes não fosse inflada por sete militan-
tes do Partido do Presidente da República. Quanto à 
CPI do caso Waldomiro, estou até pagando um preço 
perante a opinião pública do meu Estado pelo fato de 
não ter ainda assinado seu requerimento, juntamente 
com alguns outros companheiros, mas estamos fazen-
do isso exatamente por termos noção e consciência 
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do momento, além da responsabilidade que temos. 
Senador Hélio Costa, o discurso de V. Exª é perfeito, 
mas superestima a capacidade da Oposição brasileira. 
Quem está derrubando o Governo é ele próprio. Se por 
incompetência, vaidade ou falta de experiência, não 
sei. V. Exª sabe qual a grande frustração que tive com 
esse Governo? Foi o fato de não tê-lo feito Ministro. 
Talvez, se V. Exª tivesse sido escolhido Ministro na 
hora esperada, estivesse sendo o elo de ligação, com 
o prestígio e o trânsito que tem nesta Casa, entre o 
Senado Federal e o Governo. Senador Hélio Costa, 
concordo com tudo, mas quem está derrubando o Go-
verno é ele próprio. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Senador 
Heráclito Fortes, volto a afirmar a sua capacidade, in-
teligência e maneira objetiva e clara de se expressar. 
Diariamente, no Senado, os Senadores da Oposição 
insistem em todos esses pontos citados por V. Exª. A 
minha preocupação, Senador, não é se V. Exª está 
certo ou errado, mas que cada um de nós, Senadores 
e Senadoras, tenha a obrigação moral, a certeza de 
que devemos dar governabilidade ao País. Não digo 
isso porque o Governo é do Presidente Lula, a quem 
ajudei a eleger, mas qualquer que fosse o Presidente 
precisaria ter o minimo minimorum de atenção da classe 
política para que tivesse condições de governar. 

Da maneira como as coisas estão caminhando, 
parece que gostam de jogar gasolina no fogo. Parece 
que gostam de colocar, cada vez mais, querosene na-
quilo que já está em chamas.

Eu pediria a V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, que 
ouvissem a proposta do PMDB de mudanças e de aju-
da ao Governo, para vencer as dificuldades. O PMDB 
não apoiou a candidatura de Lula, com algumas exce-
ções, e eu fui uma delas, mas está pronto a ajudar na 
governabilidade. O PMDB assumiu um compromisso 
com a governabilidade e com o País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra, como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Senador José Jorge, antes da inscrição de V. Exª, 
há a inscrição da Liderança do PMDB, indicando o 
Senador Maguito Vilela, que é exatamente o segundo 
orador inscrito. Disse-me S. Exª que recebeu a delega-
ção do Partido, muito mais a fim de preservar o direito 
de orador regularmente inscrito. 

Portanto, consulto o Senador Maguito Vilela se 
S. Exª não faz objeção em conceder-lhe a palavra em 
primeiro lugar.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Utilizarei ape-
nas cinco minutos, Sr. Presidente.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Não 
há problema.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Logo em seguida, a concederei ao Senador Maguito 
Vilela, como segundo orador inscrito. 

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª, Senador 
Sérgio Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Sr. Presidente, gostaria de me inscrever, pela Lide-
rança do Partido, para um pronunciamento logo após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Fica V. Exª inscrito para após a Ordem do Dia, em 
segundo lugar, eminente Líder Sérgio Zambiasi. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo, pois, a palavra a V. Exª, Senador 
José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, há quinze dias estamos a tratar das questões 
GTech, Caixa Econômica Federal, Waldomiro Diniz, 
Ministro José Dirceu. Também há duas semanas, ela-
borei um requerimento junto à Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado convocando as seguintes pes-
soas: Dr. Jorge Eduardo Levi Mattoso, Presidente da 
Caixa Econômica Federa; Dr. João Aldemir Dornelles, 
Vice-Presidente da Controladoria da CEF; Dr. Paulo Bre-
tas, Vice-Presidente de Logística da CEF e o Dr. Mário 
Haag, ex-Vice-Presidente de Logística da CEF. 

Sr. Presidente, como toda a Casa deve saber, no 
dia seguinte à minha solicitação, o Governo, coinciden-
temente, por intermédio do Senador Ney Suassuna, 
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, 
fez um requerimento nos mesmos termos que o meu, 
convocando exatamente os mesmos funcionários da 
Caixa Econômica Federal citados acima para esclare-
cerem o assunto. Naquela oportunidade, na Comissão, 
aprovou-se apenas o nome do Presidente da Caixa, 
que, na terça-feira, aqui esteve e fez uma exposição 
sobre o caso. Eu não compareci, por entender que, 
na realidade, não foi a forma correta de se examinar a 
questão. Na verdade, acredito que convidar apenas o 
Presidente da Caixa para dar uma palestra sobre essa 
situação não é o caso. Por isso, não compareci. Mas 
a Oposição compareceu, principalmente o Governo. 
O Presidente da Caixa fez a sua palestra e, mesmo 
sozinho, caiu em contradições. Mas creio que essa 
questão não ficou resolvida. 

Estávamos querendo fazer essa CPI por intermé-
dio, primeiro, da chamada CPI do Waldomiro e, depois, 
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da dos bingos. E, até agora, não temos conseguido, 
porque somos minoritários. Ocorre, Sr. Presidente, que, 
durante essa semana, acontecerem uma série de fatos 
novos que fizeram com que voltássemos a insistir na 
realização dessa audiência pública. 

Meu requerimento não foi votado ainda. Aliás, es-
tarei presente na reunião de terça-feira da Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado, oportunidade 
em que convido a base do Governo para participar 
daquela reunião para discutirmos e aprovarmos o meu 
requerimento no sentido de que possamos trazer, se 
não o Presidente da Caixa, que aqui já compareceu e 
disse o que já tinha de dizer, mas os demais, ou seja, 
os dois Vice-Presidentes de Controladoria e de Logís-
tica e também o ex-Vice-Presidente de Logística, com 
o fim de esclarecermos tudo isso. 

“Planalto acusa Waldomiro”. Não sou eu, nem V. 
Exª, Sr. Presidente, nem qualquer Senador que o está 
acusando, mas, sim, o Palácio do Planalto.

Diz O Globo:

O relatório da comissão de sindicância, 
instalado pela Presidência da República para 
investigar a gestão do ex-subchefe de Assun-
tos Parlamentares da Casa Civil, Waldomiro 
Diniz, concluiu que, enquanto ocupava um 
gabinete no Palácio do Planalto, ele se valia 
do cargo [peço ao Senador Heráclito Fortes 
que preste atenção neste texto] para negociar 
com executivos da GTech.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª sempre disse que 
só assinaria a CPI do Waldomiro quando fosse com-
provado que ele havia atuado depois de iniciado este 
Governo. Agora está comprovado. E não somos nós, 
aqui do Senado, da Oposição, que somos suspeitos 
par falar, mas foi o Planalto que o disse.

Continuando:

O objetivo de Waldomiro, segundo o re-
latório, foi beneficiar a empresa responsável 
pelas loterias da Caixa Econômica Federal, na 
renovação do contrato com a CEF.

Sem concluir se ele interferiu ou não no 
acordo da Caixa com a GTech, o relatório da 
comissão, entregue na segunda-feira à noite 
à cúpula do Governo, afirma que Waldomiro 
praticou improbidade administrativa.

Sr. Presidente, inclusive estão acusando o Waldo-
miro Diniz de roubar livros didáticos. O Sr. Waldomiro 
foi acusado também de se apropriar de 1.058 livros do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola.

O Sr. Waldomiro Diniz não está sendo acusado 
apenas de haver se metido nesse convênio, mas tam-
bém de roubar livros do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola. Vejam V. Exªs: um assessor que se instalava 
no 4º andar do Palácio do Planalto! 

Sr. Presidente, hoje, há notícias no jornal de que 
o Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal vai 
ser demitido. Diz o jornal Folha de S.Paulo – não sou 
eu não: “Por precaução, Planalto cogita afastar Vice-
Presidente da Caixa”. “Waldomiro tem habeas corpus 
preventivo no Rio de Janeiro”.

Sr. Presidente, trata-se de um escândalo nacio-
nal, que a cada dia aumenta mais. Para tanto, esta-
mos proibidos de fazer a instalação de uma CPI para 
investigar tudo isso, que é o instrumento correto, além 
de convocar também os envolvidos, porque a maioria 
governamental não deixa. Então, apelo a todos da 
base do Governo, aqueles que têm o compromisso 
pela sua história de seriedade e de trabalho, para que 
compareçam, na terça-feira, à reunião da Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado e votem a favor da 
convocação desses funcionários da Caixa Econômi-
ca Federal. Não estamos convocando as pessoas da 
GTech, mas os diretores da Caixa, para que venham a 
esta Casa nos explicar o que aconteceu na renovação 
desse contrato de mais de R$600 milhões.

Muito obrigado a todos, especialmente ao Sena-
dor Maguito Vilela.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem, Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a minha inscrição para uma comunicação inadiável 
antes da Ordem do Dia, e, após a Ordem do Dia, pela 
Liderança do Bloco, quando outro Senador irá falar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Fica V. Exª inscrita nas duas condições.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
o nobre Senador Maguito Vilela.

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, a cada dia 
aumenta a preocupação brasileira com o crescimento 
econômico. Há mais de duas décadas a Nação verifica 
taxas pífias de aumento do PIB – Produto Interno Bruto. 
O resultado é o aumento do desemprego, da pobreza 
e da má ou péssima distribuição de renda.

Tenho a firme convicção de que o País somente 
voltará a crescer a partir do momento em que dermos 
condições para que o povo brasileiro possa trabalhar 
com menos burocracia e menos impostos.
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Um setor particularmente afetado é o das peque-
nas e microempresas. Como é sabido, apesar de serem 
responsáveis por parcela significativa dos empregos 
gerados no Brasil, as micro e pequenas empresas são 
tratadas com muito pouca consideração. Além disso, 
creio que, com algumas medidas legislativas, podere-
mos diminuir a informalidade da economia brasileira 
sem que haja diminuição da arrecadação tributária. 

Assim, com o intuito de estimular as pequenas 
e microempresas espalhadas por todo o Brasil, apre-
sento dois projetos de lei a esta Casa. 

O primeiro deles visa a reverter os valores mone-
tários constantes da Lei nº 9.317, de 1996, que institui 
o regime tributário simplificado das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, mais conhecido como 
Simples. O objetivo é obrigar o Poder Executivo a pro-
ceder anualmente à revisão dos valores que permitem 
a uma empresa usufruir os benefícios do Simples.

A referência a ser utilizada para a correção se-
ria o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), da fundação Getúlio Vargas e tomaria como 
base a variação verificada nos doze meses imediata-
mente anteriores.

A primeira revisão a ser feita, após a entrada em 
vigor desta medida legislativa que ora proponho, terá 
por base o período decorrido desde janeiro de 1999.

A Lei do Simples, apesar da sua importância 
como motor do desenvolvimento econômico, tem um 
calcanhar-de-aquiles: ela não prevê a obrigatoriedade 
de revisão dos valores que enquadram uma empresa 
como beneficiária de suas vantagens. 

O resultado, ano após ano, é o aumento da tri-
butação das pequenas empresas. Existe, em razão do 
aumento da inflação, o aumento nominal da receita 
bruta das empresas. Como a revisão de valores não 
está prevista na Lei do Simples, as empresas acabam 
por suportar uma carga tributária maior ou perdem os 
benefícios do Simples. Inúmeras empresas migraram 
de faixa, dentro do Simples, e recolhem, hoje, mais 
tributos. Isso, entretanto, na significa que elas têm 
condições econômicas para tanto.

As pequenas empresas são o segmento mais 
vulnerável do mercado. Basta lembrar, de acordo com 
pesquisa do Sebrae do Rio de Janeiro, que 70% das 
microempresas fecham as suas portas depois de dois 
anos de atividade.

Uma política que incentive apenas a arrecadação 
tributária acaba tão-somente por inviabilizar empresas, 
estimular a sonegação, aumentar o sub-emprego e o 
desemprego e incentivar a informalidade.

De acordo com os índices de preços, como o 
IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a inflação verifi-
cada desde 1999 é de 118,18%. A revisão dos valores 

constantes da Lei do Simples, da mesma época, mais 
do que uma necessidade, torna-se, portanto, uma obri-
gação imperiosa nossa, do Poder Legislativo e, tenho 
certeza, será sancionada pelo Poder Executivo.

O segundo projeto que apresento neste instante 
ao Senado da República visa a eliminar as vedações 
que impedem empresas de aderirem ao Simples, além 
de outras providências. Não podem optar pelo Simples 
empresas de conservação e limpeza, de vigilância, de 
construção civil, de atividades financeiras e empresas 
que explorem profissões cujo exercício dependa de 
habilitação profissional, legalmente exigida, caso, por 
exemplo, de contabilistas, advogados e arquitetos.

Ademais, o inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, 
de 1996, prevê que atividades chamadas de asseme-
lhadas também não podem aderir ao Simples. O gra-
ve inconveniente desse inciso é que deixa a cargo da 
Receita Federal a definição de quais atividades são 
assemelhadas e, portanto, não podem fazer jus aos 
benefícios do Simples.

Na ânsia de aumentar a arrecadação de tributos, 
a Receita Federal, em outubro de 2003, criou um rol 
de mais de trezentas atividades consideradas asseme-
lhadas, o que resultou na exclusão de mais de 80 mil 
empresas do Simples. Com tal fato, as empresas ficam 
obrigadas a recolher, retroativamente, todos os tributos 
devidos. Criou-se, assim, um passivo inesperado que 
levou milhares de empresas à insolvência.

Além de tomar uma decisão típica do Poder Le-
gislativo, instituir tributos, a Receita Federal, com sua 
medida, pode causar o fechamento de milhares e mi-
lhares de empresas, o aumento do desemprego ou, 
então, levar milhares de empresas para a informalida-
de, que é o que está acontecendo hoje. 

Essa e as outras restrições existentes impedem 
que aproximadamente setecentas mil empresas pres-
tadoras de serviços, consideradas como pequenas, 
optem pelo Simples.

Os projetos que ora apresento têm o fim de au-
mentar a justiça tributária, abolindo discriminações ora 
impostas a atividades intelectuais ou assemelhadas, 
em consonância com os princípios constitucionais da 
isonomia e da capacidade contributiva.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – V. Exª 
poderia me conceder um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com 
muito prazer, Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Já 
havia conversado com V. Exª há pouco, quando me 
informava das sugestões, das idéias que trazia para 
o aprimoramento desse programa já existente para as 
micro e pequenas empresas brasileiras, o Simples. Em 
muito boa hora, V. Exª sugere ao Governo situações 
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que removem obstáculos e dificuldades que afligem o 
pequeno empresariado brasileiro, e note-se que se trata 
de uma gama substantiva do empresariado brasileiro, 
que enfrenta dificuldade muito grande pelas barreiras 
construídas, pela burocracia para se estabelecer, para 
funcionar dentro da legalidade. Portanto, entendo que 
essa medida que V. Exª sugere vem em boa hora, muito 
inteligente, muito adequada, muito oportuna, porque o 
Brasil clama por emprego, o Brasil clama por acelera-
mento de suas atividades produtivas, como forma de 
geração de riquezas e aumento de ponto de trabalho 
de tantos brasileiros, inclusive jovens, homens e mu-
lheres, pais de família que estão buscando, com seu 
esforço próprio, sustentar a si e à sua própria família. 
Portanto, quero cumprimentar V. Exª pela sugestão que 
traz e dizer da minha solidariedade na luta pela apro-
vação dessa sugestão, Senador Maguito Vilela.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador, Ma-
guito Vilela, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sou 
eu que agradeço a V. Exª, Senador Leomar Quintani-
lha. O seu aparte, sem dúvida alguma, enriquece e 
robustece muito o meu pronunciamento.

Concedo o aparte ao ilustre Senador Hélio Costa.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Sr. Maguito 

Vilela, V. Exª aborda um assunto que está perfeitamente 
em consonância com a preocupação do nosso Parti-
do, V. Exª que é Vice-Presidente nacional do PMDB, 
porque o discurso que acabo de fazer vem repetindo 
aqui as preocupações do PMDB nacionalmente, situ-
ando, em primeiro lugar, a nossa preocupação com as 
pequenas e médias empresas, aquelas que precisam, 
sim, de uma redução na carga tributária. V. Exª sabe 
perfeitamente que não só no meu Estado, mas também 
no seu, no Brasil inteiro, a média é de mais de 60% 
dos trabalhadores brasileiros serem empregados nas 
pequenas e médias empresas. Portanto, V. Exª está 
de parabéns por levantar esse assunto tão importante 
para o Brasil inteiro. Muito obrigado.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mui-
to obrigado a V. Exª, Senador Hélio Costa, de Minas 
Gerais, reconhecido nacional e internacionalmente 
como um grande jornalista e, agora, como um grande 
e talentoso político.

Na verdade, trata-se disto: é trocar tributos, tro-
car impostos por empregos. É disso que o País está 
precisando. Reduzindo a carga tributária e os juros, 
estaremos trocando isso por empregos que é, hoje, 
o grande problema que aflige toda a sociedade bra-
sileira. Além disso, visa a facilitar a vida de 700 mil 
empresas, pequenas e microempresas, que, como 
disse o Senador Hélio Costa, geram quase 65% dos 
empregos neste País. 

Com menos burocracia, elas poderiam dedicar 
mais tempo às suas atividades e, conseqüentemente, 
colaborar com o crescimento do País.

Em relação à Receita e ao INSS, também have-
ria vantagens. Essas instituições poderiam, em razão 
da menor burocracia, realizar uma melhor atividade 
de fiscalização.

O segundo projeto de lei que ora apresento visa, 
também, a diminuir a carga tributária sobre as pequenas 
empresas. A Lei nº 10.684, de 2003, alterou a Lei nº 
10.034, de 2000, e aumentou em 50% as alíquotas do 
Simples. Foram afetados estabelecimentos de ensino 
fundamental, auto-escolas, agências lotéricas, agên-
cias terceirizadas de correio e pessoas jurídicas cuja 
receita bruta decorrente da prestação de serviços seja 
igual ou superior a 30% da receita bruta total.

Essa alteração ocorreu em um cenário recessivo, 
de juros altos e de condições econômicas adversas. Se 
grandes e bem estabelecidas empresas têm dificulda-
des em recolher impostos, o que dizer das pequenas e 
microempresas, hoje tão frágeis em nosso País?

Tais medidas legislativas que ora proponho são 
significativas, porque aumentam a justiça na cobrança 
tributária. Aumentam, ainda, a capacidade de arreca-
dar do Estado, porque as leis se tornam mais justas 
e diminuem as vantagens da sonegação e da infor-
malidade.

Quando governei Goiás, aconteceu um fato inte-
ressante que vou revelar ao Senado. Todos os donos 
de frigoríficos se reuniram em meu gabinete e disse-
ram: “Governador, se o senhor abaixar o imposto da 
carne, dobraremos a arrecadação de impostos”. Acei-
tei a proposta e perguntei: “Que redução vocês que-
rem?” Eles responderam: “De 12% para 7%”. Chamei 
o Secretário da Fazenda e falei para reduzir para 7% 
o imposto da carne – se os proprietários de frigorífi-
cos não promovessem o aumento da arrecadação do 
Estado, ele voltaria para 12%. Fizemos esse pacto em 
meu gabinete. Como Governador, reduzi o imposto 
em 5%, e, no mês seguinte, a arrecadação da carne 
dobrou. Os frigoríficos passaram a apresentar aquilo 
que abatiam; antes lhes interessava sonegar a meta-
de ou mais, porque o imposto era muito alto. A arre-
cadação melhorou substancialmente, quase dobrou, 
o que foi importante para os empresários do ramo e 
para o povo também.

Muitas vezes, diminuir impostos significa aumen-
tar a arrecadação, porque se tira muita gente da infor-
malidade, que hoje não paga nada e concorre com as 
pequenas e microempresas.

Presto essa colaboração, apresentando esses 
dois projetos de lei. Esta é a nossa obrigação: apresen-
tar sugestões válidas, palpáveis. Como o Senador Hélio 
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Costa disse, não se deve fazer oposição por oposição. 
Considera-se que fazer oposição ao Governo Federal 
significa ajudar o País, o povo. Não; muitas vezes, uma 
oposição cáustica, ferrenha, dura e muito virulenta, 
como tem sido feita, desestabiliza o Governo e não co-
labora em nada com a democracia, com o povo, com o 
País. É preciso que os Líderes oposicionistas venham 
aqui e apresentem sugestões, caminhos.

Sem exceção, todos os que hoje fazem oposição 
ao Governo Lula tiveram oito anos para consertar este 
País, para mudar-lhe os rumos, e não o fizeram. Criticam 
a questão do funcionário Waldomiro, mas esquecem o 
Proer, que tirou do povo bilhões e bilhões para aplicar 
nos bancos; o Banco FonteCindam, que deu um pre-
juízo enorme; o Banco Nacional; o TRT de São Paulo. 
Será que um juiz sozinho levaria milhões e milhões de 
recursos para um tribunal? Não. Houve a participação 
de muita gente grande. Também esquecem a Comis-
são Parlamentar de Inquérito das empreiteiras, que 
não apoiaram, e se apresentam como os bons brasi-
leiros, como se não tivessem tido oportunidades, em 
oito anos, de corrigir os rumos deste País.

Um ano é pouco, muito pouco, mas muita coisa 
já foi feita neste País. O risco país Brasil caiu drasti-
camente, assim como os juros da taxa Selic. Setores 
importantes do País já se movimentaram: a produ-
ção agrícola aumentou, e as exportações também 
cresceram. Em um ano, não se corrige tudo. Não há 
milagreiro; o Presidente Lula e os seus Ministros não 
fazem milagres.

Peço à Oposição paciência, calma, tranqüilidade. 
Precisamos de paz para que este País se desenvolva. 
Precisamos de tranqüilidade para adotar as medidas 
capazes de mudar os rumos e levar o povo a uma vida 
melhor. Temos de torcer pelo Brasil e pelo povo bra-
sileiro. Se o Governo acertar, as coisas vão melhorar. 
Se o Governo errar, será ruim para todos, para o povo 
e para o País.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con-
cedo o aparte ao ilustre Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre 
Senador Maguito Vilela, concordo com V. Exª. Não 
entendo, de maneira nenhuma, como alguém pode 
pensar que um vácuo de poder no País é bom para 
nós. Estamos vivendo em um mundo mais complexo, 
globalizado, onde qualquer desacerto reflete imedia-
tamente na área econômica e em tudo mais. V. Exª 
está falando exatamente o que eu gostaria de dizer, 
por isso peço licença para endossar suas palavras. O 
que temos de fazer é dar governabilidade ao Governo 
e ajudá-lo a acertar.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sena-
dor Ney Suassuna, agradeço muito a V. Exª, que co-
nhece meu pensamento. Conversamos quase todos os 
dias sobre esses problemas. Todos nós, da Situação, 
estamos preocupados.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con-
cedo o aparte, com muito prazer, ao Senador Leonel 
Pavan e, posteriormente, ao Líder Tião Viana.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Ma-
guito Vilela, tenho o maior respeito e apreço por V. Exª, 
que é um exemplo de homem público não apenas pelo 
que fez por Goiás, mas pelo que está fazendo pelo 
Brasil. Permita-me corrigir um dado. Concordo plena-
mente com o que V. Exª disse a respeito da questão 
do TRT, ou seja, que há muita gente grande por trás 
disso. Houve a prisão do juiz Lalau e também a questão 
do ex-Senador do PMDB, Luiz Estevão, que tem uma 
legenda por trás. Os jornais de hoje estão mostrando 
muita coisa, Senador Maguito Vilela. Não quero fazer 
a defesa do Governo anterior, que perdeu as eleições 
por suas falhas.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – E não 
foram poucas.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Ouvi o Pre-
sidente Lula dizer que, se Fernando Henrique Cardoso 
tivesse encerrado seu governo nos primeiros quatro 
anos, teria saído como um deus. Deus é a perfeição. 
Quem disse isso foi Lula, numa entrevista ao Fantás-
tico. O segundo mandato teve muitas falhas, e nós as 
reconhecemos. Entretanto, erramos menos do que 
acertamos, com toda a certeza. O contrário é o que 
ocorre agora: erra-se muito mais do que se acerta. Os 
jornais de hoje trazem os seguintes dados: desempre-
go bate recorde hoje; até agora, governo Lula não faz 
nada para combater a corrupção; taxa de desempre-
go aumentou em fevereiro, atingindo 12% da popula-
ção economicamente ativa das seis maiores regiões 
metropolitanas do País (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre); em 
janeiro, a taxa de desemprego havia ficado em 11,7%; 
no mês passado, 2,5 milhões de pessoas estavam de-
sempregadas; a renda média do trabalhador cai pelo 
12º mês consecutivo; investimento com saneamento 
e habitação ainda é zero; o Governo deve recurso a 
programa infantil. Isso está nos jornais hoje, a não ser 
que estejamos em outro Brasil.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se-
nador Leonel Pavan, também tenho muito respeito e 
admiração pela sua capacidade. Mas, na realidade, 
tudo isso que V.Exª citou é fruto do que foi ocorrendo 
nos últimos oito anos. 
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Parece que a Oposição quer mostrar ao Brasil 
que o Presidente Lula é o responsável pelo desem-
prego sozinho. Que o Presidente Lula é que acabou 
com as estradas brasileiras. Que o Presidente Lula é 
o responsável por tudo de ruim que tem neste Pais! E 
esquece que governaram oito anos e não consertaram 
aquilo que deveria ser consertado. 

Eu havia anunciado antes, Sr. Presidente, que eu 
gostaria da tolerância de V.Exª para ouvir a palavra do 
Líder Tião Viana. 

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador Ma-
guito Vilela, quero apenas registrar uma expectativa e 
uma certeza de que V.Exª faz um pronunciamento pau-
tado na lealdade, na responsabilidade social e política 
com o Governo do Presidente Lula. E é o vice-Presi-
dente Nacional do PMDB que faz tais afirmações, na 
tribuna do Senado Federal, o que é muito importante 
para nós, já que temos no PMDB um partido aliado na 
governabilidade num projeto de recuperação da história 
de um País que queremos que seja diferente. O Go-
verno Lula foi eleito para mudar o Brasil, para romper 
com 500 anos de injustiça. E nós sabemos que essa 
mudança não é fácil. Ela não se dará da noite para o 
dia. Mas temos um Presidente do Banco Central, como 
Henrique Meirelles, reconhecido e respeitado em todos 
os argumentos da Oposição, do PFL e do PSDB, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, afirmando que o 
índice inflacionário dos últimos doze meses foi de 6%, 
afirmando a estabilidade cambial, a redução do risco 
país Brasil, a retomada do crescimento econômico, o 
crescimento industrial em São Paulo de 4,9%, e o de 
Santa Catarina de 11% – terra do Senador Leonel Pa-
van. É claro que eles vão apresentar outros indicadores, 
fruto de uma conseqüência de oito anos de Governo, 
sim, como V. Exª diz. Iniciamos o Governo com mais 
de 10 milhões de desempregados neste País. O desa-
fio é grande. Acredito que só alguém com a dimensão 
e a responsabilidade política do nosso Governo para 
poder corresponder às expectativas. As críticas que a 
Oposição nos faz neste momento têm que ser tratadas 
com naturalidade. Parabéns a V. Exª pelo pronuncia-
mento que faz.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Muito 
obrigado, Senador Tião Viana, pela participação, que 
naturalmente reforça as minhas palavras. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que o País preci-
sa de calma, de tranqüilidade, de bom senso, de equi-
líbrio para buscar o melhor caminho para si próprio e 
para o povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
o nobre Senador João Batista Motta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi atenta-
mente os discursos dos Senadores que me antecede-
ram. Entretanto, nós, do Espírito Santo, temos algo a 
acrescentar e algo a manifestar sobre aquilo que vem 
acontecendo com o nosso Estado e que, observo, 
acontece com quase todos os Estados da União. E é 
para expressar o descontentamento do povo capixa-
ba, para não dizer a indignação, com o esquecimento 
de nosso Estado pelo Governo Federal que faço uso 
da palavra. 

A começar pela inércia do Ministério dos Trans-
portes. A despeito de exonerações, intrigas, denúncias 
de corrupção e cortes no Orçamento, a realidade é que 
o Ministério dos Transportes tem-se mostrado incapaz 
de exercer sua missão precípua. 

Espero que na gestão do Exmo. Sr. Ministro Al-
fredo Nascimento essa realidade se transforme, pois, 
como está, o Ministério dos Transportes afigura-se um 
enorme carrasco, empurrando o cidadão nas vias que 
dão acesso à morte. 

Em várias oportunidades, algumas desta tribuna, 
outras diretamente em gestões junto àquele Ministério, 
insistimos no socorro de que as estradas capixabas ne-
cessitam. Em julho do ano passado, a Bancada Federal 
Capixaba encaminhou ao Ministro dos Transportes a 
relação com as prioridades do Estado, mas até agora 
nada houve de concreto. Rogo ao Exmo. Sr. Ministro 
Alfredo Nascimento que atenda a nosso pedido de 
socorro, pois o povo capixaba não agüenta esperar 
mais. E chamo, ainda, a atenção de S. Exª para uma 
das mais perigosas rodovias brasileiras, que é o tre-
cho da BR-101, que liga Feira de Santana, na Bahia, 
ao Rio de Janeiro e que constitui uma das principais 
vias de acesso ao Porto de Vitória.

Aquela via é classificada em 45º lugar no ranking 
da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que 
avalia a qualidade de 75 trechos da malha rodoviária 
nacional. Contudo, apesar de tantas ingerências dos 
representantes do povo, preocupadíssimos, hoje mais 
do que nunca, com a manutenção da vida e da econo-
mia, a rodovia está pior. 

Insistíamos e insistimos na duplicação daquele 
trecho, sua transformação numa free way, inclusive 
com a participação da iniciativa privada. Mas hoje se-
quer temos a promessa de recuperação dos trechos 
críticos. O triste quadro que vemos atualmente é bem 
pior do que há um ano, quando tínhamos esperanças 
da ação do Ministério dos Transportes. E o Estado do 
Espírito Santo sofre muito com isso. Principalmente 
com as intensas e recentes chuvas. Sofre mais que o 
restante dos Estados, devido à intensidade do transi-
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to naquele trecho que une o País de Norte a Sul. Na 
BR-101, que passa pelo Espírito Santo, não apenas 
os capixabas, mas milhares e milhares de pessoas 
perecem, e continuarão a perecer, em decorrência do 
descaso do Governo Federal. Neste ensejo em que 
assume o novo titular da Pasta, vamos dar-lhe um 
voto de confiança. Vamos ver se o Estado do Espírito 
Santo merece a atenção – e a ação – do Ministério 
dos Transportes.

Outro tema de grande interesse dos capixabas 
e do povo brasileiro, Sr. Presidente, refere-se aos ter-
renos de Marinha. A Proposta de Emenda Constitu-
cional nº 40, de 1999, de autoria do então Senador 
Paulo Hartung, que propõe a extinção dos terrenos 
de Marinha e seus acrescidos e trata de sua destina-
ção, ora apreciada em conjunto com a PEC nº 27/99, 
aguarda o aceno da Liderança do Governo no Senado 
para prosseguir sua tramitação. Não podemos deixar 
de proporcionar o merecido sossego para centenas de 
milhares de famílias que possuem suas residências si-
tuadas naqueles terrenos, espalhadas por todo o País. 
A maioria daqueles cidadãos paga taxa de ocupação 
duas vezes: uma municipal e outra federal. A situação 
é tão absurda que a Secretaria do Patrimônio da União 
fez incluir a Prefeitura Municipal de Vitória no Cadin, 
por débitos referentes a taxas de três praças públicas. 
Como dizia o Poeta Castro Alves, “a praça é do povo”! 
Mas o povo está pagando caro por isso!

No Executivo Federal é manifesta a falta de inte-
resse em regularizar a situação: a própria Secretaria do 
Patrimônio da União prefere exercer o papel de imobi-
liária, quando majora, em muito, o valor das taxas de 
ocupação das referidas áreas – hoje, a arrecadação 
anual com terrenos de Marinha e acrescidos, em todo 
o Brasil, é de cerca de R$140 milhões, muito pouco 
diante do bem estar social que pode ser efetivado, 
contemplando centenas de milhares de famílias. Isso 
sem falar no custo que representa a administração da-
queles imóveis: gastos com servidores públicos, com 
cobranças, levantamentos diversos, questões judiciais 
e outros que poderiam ser eliminados a favor do bem-
estar do povo.

Faço um apelo ao Senador José Maranhão, Re-
lator da matéria na CCJ, e ao Líder do Governo, Sena-
dor Aloizio Mercadante, no sentido de se empenharem 
para que essas propostas de emenda à Constituição, 
tão justas, possam tornar-se, o quanto antes, realida-
de e conquista social.

Seguindo o rol de nossas insatisfações, exponho 
uma questão aqui muito importante para a economia do 
Espírito Santo, mas deixada à margem pelo Governo 
Federal e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, Anvisa. Trata-se da determinação daquela Agência 

de proibir a ação, em solo capixaba, das trading com-
panies, companhias que armazenam e transportam 
produtos farmacêuticos em estágio intermediário de 
processo de produção.

A despeito da especialização e do investimento 
de várias empresas que atuam no Porto de Vitória e 
do empenho da Seção da Anvisa no Estado do Espí-
rito Santo, a Direção nacional da Agência nada fez no 
sentido de regularizar o funcionamento das trading 
companies em nosso Estado. Do jeito que está, os 
produtos importados necessários à produção de remé-
dios são forçados a desembarcar nos portos do Rio 
de Janeiro e de São Paulo sem as devidas exigências 
de climatização e transporte – o que temos, em alto 
grau de qualificação, nos portos de Vitória. No Rio de 
Janeiro e em São Paulo, mesmo sem condições, pode. 
No Espírito Santo, não pode. Por que essa discrimina-
ção? No mês passado, oficiei ao Sr. Cláudio Maierovitch 
Peçanha Marques, Diretor-Presidente da Anvisa, para 
que, em reconhecendo as empresas fundapeanas e 
atendendo a dispositivo legal de mais de 30 anos, de-
terminasse a revisão dessas medidas absurdas que 
tanto têm trazido prejuízos à economia capixaba e a 
milhões de brasileiros que utilizam produtos farmacêu-
ticos. Não obtive resposta.

A Anvisa publicou, todavia, a Resolução nº 61, de 
19 de março do corrente, que, segundo o Presidente 
da Anvisa, estaria resolvendo a questão. No entanto, 
em nada resolve o problema. Quanto à importação de 
produtos semi-acabados de medicamentos, a resolução 
é omissa; quanto aos produtos acabados, criaram-se 
mais entraves, exigindo-se das empresas, inclusive, 
autorização de funcionamento com renovação anual. 
O que a Anvisa tem contra o Estado do Espírito Santo? 
Por que a Anvisa tem-se posicionado insistentemente 
a favor de Estados poderosos, em detrimento da qua-
lificação de nossas instalações e da capacidade de 
nossos empreendedores? Insisto para que o Sr. Cláu-
dio Maierovitch Peçanha Marques e a Diretoria Cole-
giada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se 
empenhem, de fato, no reparo dessa grande injustiça 
com o Estado do Espírito Santo.

Isso é apenas um dos golpes que a economia 
capixaba recebeu ultimamente. Um outro, inusitado em 
todo o País, foi o decorrente da decisão da Cade de 
impedir a compra da empresa Garoto pela Nestlé, alvo 
de muita apreensão para governantes, empresários e 
militantes trabalhadores, que vão dormir pensado se 
ainda terão emprego no dia seguinte. Até hoje, todos 
se perguntam por que uma decisão desse porte, com 
tantos desdobramentos socioeconômicos, pode ser 
infligida por um órgão como o Cade, de forma tão tar-
dia e inconseqüente.
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Ainda hoje, Srªs e Srs. Senadores, fui surpre-
endido ao ler os jornais com a publicação do boletim 
editado pela Secom, Secretaria de Comunicação, em 
que o Palácio do Planalto aplaude a decisão do Cade. 
Estamos perdendo com isso. Além dos prejuízos com a 
proibição da fusão, perdemos uma fábrica de café so-
lúvel em Colatina, Município do polígono das secas.

Apesar de toda a mobilização do Governo es-
tadual e da Bancada capixaba no Congresso, parece 
que alguns setores do Executivo Federal conspiram 
contra o desenvolvimento do nosso Estado. E pior: 
parece que todo o segundo escalão do Governo quer 
o nosso retrocesso. Espero, Srªs e Srs. Senadores, 
que pelo menos na Presidência Nacional do Ibama 
prevaleça o bom senso, de forma a não se instituir o 
pretendido Parque Nacional Marinho de Santa Cruz no 
litoral do norte do Estado, como unidade de proteção 
integral. Há muito tenho defendido a questão ambien-
tal naquela área, mas nos moldes do uso sustentável 
dos recursos, de forma a permitir a continuação das 
atividades de diversas empresas do porte da Aracruz 
Celulose, da Companhia Docas do Espírito Santo e 
da Petrobras.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª 
me permite um aparte, nobre Senador João Batista 
Motta?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre Se-
nador João Batista Motta, não gostaria de concordar 
com V. Exª. Fui Governador, V. Exª foi Prefeito, e sa-
bemos que governar é difícil com todo o Congresso a 
favor; contra, as coisas ficam ainda mais complicadas. 
Nunca votei contra o Governo aqui.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Nem eu, Senador.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª sabe 
que sou o marido da candidata a Vice-Presidente de 
José Serra, mas nunca fiz um discurso de oposição. 
Tenho-me dedicado a ajudar o Governo aqui. Penso 
que o Governo precisa ser ajudado, porque todos so-
mos brasileiros e temos de torcer para que Lula dê 
certo, para que o Governo do PT vá à frente e cumpra 
as metas a que se propôs. Moramos no Brasil, e quem 
torcer contra não está a favor do País. Entretanto, te-
nho de concordar com tudo o que V. Exª diz. O proble-
ma dos terrenos de marinha. Se o Governo vendesse 
os terrenos de marinha, a forma mais antiquada de 
possessão pública do mundo – só existe no Brasil e 
na Tailândia –, o Governo faturaria mais de R$15 bi-
lhões, lançaria o maior plano de habitação da História 
do Brasil e criaria milhões de empregos na área de 
construção civil. Entretanto, não sei por que – desde 

o Governo Fernando Henrique tenho ido aos Ministé-
rios explicar o problema – não acontece nada. E neste 
Governo aconteceu o absurdo que V. Exª disse: colo-
caram a Prefeitura de Vitória a pagar, sobre as praças 
de Vitória, direitos da União em terrenos de marinha. O 
Prefeito fez até uma gozação, dizendo que ia fazer as 
primeiras praças federais do Brasil, porque o Gover-
no Federal se apossou das praças municipais, todas 
agora domínio da União. Nunca vi desapropriação de 
praças. O episódio da Anvisa é contra o Brasil, contra 
o nosso País. Durante oito meses, pedi semanalmente 
uma audiência com o Ministro da Saúde para explicar 
que iam faltar sais para remédios no Brasil em conse-
qüência da atitude da Anvisa, e a audiência não me foi 
concedida. Tive de pedir ao Líder Aloizio Mercadante 
que fosse explicar ao Ministro da Saúde o que estava 
acontecendo, num trabalho da Anvisa contra o Brasil. 
Quanto à decisão do Cade, é o maior absurdo da His-
tória do Brasil, e eu suspeitava que o Governo estava 
envolvido nessa decisão.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– E está.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ontem, 
houve a comprovação disso: o Palácio do Planalto dis-
tribuiu um boletim apoiando a decisão do Cade, o que 
a torna nula, porque este não pode ser um órgão da 
cozinha da Presidência da República. Ele é um órgão 
independente. A partir de ontem, a decisão está nula, 
porque o Governo expôs, sem querer, que estava atrás 
dessa cruel decisão contra o Estado do Espírito San-
to. O outro problema relaciona-se à reforma agrária, à 
qual V. Exª fez menção. O norte do Espírito Santo, por 
lei votada no Congresso Nacional, na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal, faz parte da Sudene. O 
Incra, por meio de uma portaria, revogou a lei federal, 
dizendo que, para efeito de reforma agrária, o norte 
do Espírito Santo não é área da Sudene. Como pode 
uma autoridade do terceiro escalão, com uma porta-
ria, revogar uma lei e nada acontecer? É um pouco 
de revolta. Talvez eu esteja sendo um pouco... Eu não 
deveria falar dessa maneira, mas é uma advertência 
que fazemos ao Governo. Entendo que o Governo não 
faz tudo o que quer, mas o que pode, e nós queremos 
ajudar o Presidente. Outro problema: a exclusão dos 
blocos do Espírito Santo, do mar capixaba, da explora-
ção de petróleo. Uma ONG americana chamada Ame-
rican Conservation fez um estudo em Washington sem 
ter ido ao Espírito Santo. O Ibama, do Brasil, baseado 
no estudo dessa ONG americana, a American Con-
servation, proibiu. Liguei para Washington e perguntei 
como haviam feito aquele estudo, ao que fui informado 
de que foi feito por satélite, ou seja, nunca foram ao 
Espírito Santo. No entanto, está proibida a extração 
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de petróleo da melhor qualidade. Nobre Senador João 
Batista Motta, tenho certeza de que os americanos não 
querem que o Brasil seja auto-suficiente em petróleo, 
desde o Relatório Link, há mais de 50 anos, e, agora, 
com o relatório da American Conservation. E o Ibama 
aceita e prejudica a Bahia, prejudica todo o Nordeste 
do Brasil. Nobre Senador, o discurso de V. Exª é uma 
advertência muito grave e muito séria. Sei das boas 
intenções do Presidente, mas, às vezes, penso que 
há pessoas do Governo sabotando o próprio Gover-
no e precisamos adverti-lo disso. Muito obrigado e 
cumprimentos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Muito obrigado a V. Exª, nobre Senador Gerson Ca-
mata. Espero que o Presidente tenha um pouco de 
compreensão comigo.

E por falar em questão que implica mudança de 
titularidade fundiária no norte do Espírito Santo, eu 
não poderia deixar de manifestar a apreensão que se 
abate sobre outros cidadãos que não os empresários 
e os empregados de grandes indústrias. São os agri-
cultores do norte capixaba, região inclusa na área de 
atuação da Sudene. A maioria daqueles trabalhadores 
rurais, apesar das intempéries, instalou-se ali há mui-
tas décadas e não pretendem sair, mesmo que com as 
desapropriações forçadas pelo Incra. Eles não querem 
ter suas terras desapropriadas! Muitos são idosos que 
nasceram, cresceram, trabalharam, sofreram e se ale-
graram ali. Não querem vender suas terras, na marra, 
ao Governo Federal. Que espécie de reforma agrária é 
essa? Mais uma vez o Governo tem se mostrado frio, 
insensível, calculista. O que estão fazendo em nosso 
Estado é uma agressão à família e à vida dos habi-
tantes da área rural.

Sr. Presidente, só para ilustrar, vejam a aberra-
ção, Municípios limítrofes com o nosso Estado como 
Carlos Chagas e Nanuque, em Minas Gerais; e Mu-
curici e Teixeira de Freitas, na Bahia, têm a produtivi-
dade exigida de 0,46 por cabeça de gado/hectare. No 
Espírito Santo, esse número é o dobro.

(O Sr. Presidente fez soar a campai-
nha.)

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tendo sintetizar, nes-
te pronunciamento, as questões que mais têm irritado, 
intrigado e desanimado os cidadãos do Espírito Santo, 
originadas ou da ação equivocada ou, mais freqüente-
mente, da falta da ação do Governo Federal.

No segundo escalão, em todas as instâncias 
federais, o que podemos observar é que quase nada 
funciona ou funciona às avessas, na contramão da 
economia, da justiça social e do que é politicamente 

correto. Os dirigentes e chefes de departamentos e 
seções parecem impedir que o Brasil cresça. Estão 
boicotando o nosso progresso. É falta de amor à Pátria 
ou falta de temor a Deus?

Hoje, Sr. Presidente, quem jogar uma tarrafa para 
pegar um peixe, quem pegar um passarinho, quem ar-
rancar uma raiz, vai ser multado, preso e não poderá 
trabalhar, sendo irremediavelmente mandado para a 
criminalidade.

Apesar dos esforços e da boa vontade do Presi-
dente Lula, a máquina federal não responde aos co-
mandos do condutor. Será que não podemos esperar 
mais nada do Governo Federal? Será que o sonho aca-
bou? Temos que nos conformar com essa marcha para 
a estagnação? No nosso Espírito Santo, pior, marcha 
para o retrocesso! Além dessas intrigantes questões 
que levantei, hoje, pertinentes ao povo capixaba, ainda 
sobrevirá mais desesperanças no panorama nacional? 
Até agora, Srªs e Srs. Senadores, não passamos do 
Fome Zero. Aliás, não passamos do zero da fome. Pa-
rece-me até que o Presidente está sendo perseguido 
pelo número zero e tem que se preocupar com isso, já 
que é zero nos transportes, zero no emprego, zero na 
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

E, no caso específico do Estado do Espírito Santo, 
a situação pode ser ainda pior. Se depender das ações 
retrógradas dos órgãos federais, ficaremos brevemente 
muito abaixo de zero.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Concedo a palavra à nobre Líder Ideli Salvatti, pela 
liderança do PT.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – V. Exª fica inscrito após os Senadores Leomar 
Quintanilha e Edison Lobão.

A Presidência gostaria de lembrar ao Plenário 
que estamos concedendo aos Srs. Líderes o tempo 
necessário para que possamos votar pelo menos três 
medidas provisórias na data de hoje.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vou fazer hoje o pronunciamento 
que tinha preparado para ontem e, que, infelizmente, 
tendo em vista a votação ter ido até tarde, não tive 
oportunidade de usar a palavra.

Temos vivido, nestas últimas semanas, algumas 
situações que têm sido apelidadas de “tiroteio”, “fogo 
amigo”, “estilingue de aliados”, “bombardeio dos inimi-
gos”, “cpizite”, “boataria”, “piti”. Esse é o clima.

Tenho chegado à conclusão que é o 3 de outubro 
que está vindo aí. É esse clima eleitoral antecipado, 
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preocupante e turbulento que tem tomado conta das 
mentes e dos corações de todos. Nesse clima, tudo 
tem uma tendência a aumentar: são os ruídos que 
aumentam, os ânimos, os ataques, as defesas, as an-
gústias, enfim, lá vamos nós nesse clima antecipado, 
preocupante e turbulento. 

Mas tenho tido a preocupação de buscar, além 
das turbulências, as outras questões que estão postas 
na conjuntura. Talvez não precisasse ter tido tanto tra-
balho de procurar, já que, hoje, o Presidente do Banco 
Central esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, 
em um belíssimo debate, com a participação de quase 
40 Srªs e Srs. Senadores. E como os números que S. 
Sª trouxe apenas confirmam aquilo que já tinha pesqui-
sado para o dia de ontem, vou reproduzi-los aqui. 

O IBGE e o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Brasil atestam que, neste primei-
ro bimestre, os empregos com carteira assinada fo-
ram os mais elevados dos últimos 12 anos. Ou seja, 
nos últimos 12 anos, não tínhamos tido, em janeiro e 
fevereiro, um volume tão grande de empregos com 
carteira assinada.

O Ministério do Trabalho também atesta que 
58% dos acordos trabalhistas do último trimestre de 
2004 foram acordos que ou recuperaram a inflação 
integral, ou foram superiores à inflação, revertendo a 
curva de perda do poder aquisitivo dos trabalhadores 
brasileiros.

Outro dado que está nos jornais dos últimos dias é 
que, mesmo com a greve dos fiscais – e o problema do 
Paranaguá, que, felizmente, a greve ontem foi superada 
–, tivemos, neste início do ano, novo recorde US$5,1 
bilhões de saldo da nossa balança comercial.

O IBGE também atesta que, depois de 12 me-
ses seguidos de queda nas vendas, ou seja, desde o 
final de 2002 até novembro de 2003, nos meses de 
dezembro e janeiro o comércio varejista já acusou a 
retomada do crescimento, e é o melhor resultado das 
vendas desde janeiro de 2000.

A revista Veja apresentou um gráfico que bem de-
monstra, apesar dos juros elevados, como tem havido 
queda nos juros reais. O Presidente do Banco Central 
trouxe esses números mais detalhados, e quero aqui 
aproveitá-los. 

De 1997 a 1999, os juros reais tiveram como mé-
dia 21%; de 2000 a 2002, tiveram como média 15%; em 
2003, foram 13% de juros reais; e, em 2004, a prática 
e a projeção ao longo do ano é de 9% de juros reais. 
Ainda é alto? É óbvio que é alto, mas é indiscutível 
a sua queda. E a revista Veja apresentou um gráfico 
contundente da queda dos juros reais praticados e que 
conseguimos manter caindo neste último período.

O próprio documento do Banco Central atesta 
que os juros, na ponta, para o tomador, no sistema 
financeiro, têm o menor valor percentual dos últimos 
três anos. Ainda é alto? É altíssimo: 64,2% de juros 
ao ano, para quem toma empréstimo – o nosso “papa-
gaio” tradicional, o nosso empréstimo pessoal. Mas é 
a menor taxa dos últimos três anos. Isso também está 
documentado.

E o próprio Financial Times, no editorial da edi-
ção de ontem, sob o título “O desafio de Lula” , afirma 
que as realizações do Governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva, nos primeiros 15 meses, são “impressionantes” 
e que o Presidente não deve deixar que “os ventos 
desfavoráveis o afastem de seu curso”.

Portanto, os números trazidos hoje pelo Presi-
dente do Banco Central e as notícias que permeiam o 
noticiário dos jornais de grande circulação são fontes 
incontestes da retomada do crescimento. E essa tur-
bulência – mais uma vez volto a afirmar –, todo esse 
fogo amigo, estilingue aliado, bombardeio adversário, 
do meu ponto de vista, deve-se ao clima de antecipa-
ção do 3 de outubro para o cenário do Congresso e 
das nossas relações.

O debate hoje na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos foi de altíssimo nível. Tenho certeza de que 
a vinda do Ministro Antonio Palocci, confirmada para 
a próxima terça-feira, contribuirá para que todos nós, 
Situação e Oposição, possamos vivenciar o momento 
político e econômico tanto interna quanto externamente. 
E apelo mais uma vez para que discutamos, debatamos, 
façamos críticas e contundentes contraposições entre 
os partidos do Governo e da Oposição, sem perder o 
rumo, para que possamos aproveitar o momento e fa-
zer com que a perspectiva de crescimento do nosso 
País realmente se consolide.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Sena-
dor Leomar Quintanilha, pela Liderança do PMDB.

Em seguida, terá a palavra o Senador Edison Lo-
bão, e o último Líder inscrito, Senador Alvaro Dias.

A Presidência aproveita para saudar a presença 
do Vereador Sadi Cassol e do Deputado Osires Dama-
so, todos do Tocantins. Para nós, Srªs e Srs. Senadores, 
é uma honra a presença de V. Exªs na tribuna.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, aproveito também para render 
as minhas homenagens à valorosa representação 
do Tocantins, ao Senador suplente Sadi Cassol, ao 
Deputado Osires Damaso e ao Gerente de Comércio 
da Secretaria de Indústria e Comércio de Palmas, Ja-
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ckson Meurer, que abrilhantam com suas presenças 
os trabalhos desta Casa nesta tarde.

Sr. Presidente, eu ia abordar outro tema no ho-
rário destinado ao meu Partido, entretanto acedi ao 
apelo de dezenas de produtores rurais do Tocantins 
que, no momento da colheita e do escoamento da sua 
produção, se sentem prejudicados e extremamente 
preocupados com o precário estado de conservação 
da rodovia BR-153. 

Há anos ocupo a tribuna desta Casa para falar 
sobre esse assunto, pois, há mais de 10 anos, a ma-
lha rodoviária federal brasileira não tem merecido do 
Governo Federal a atenção que essa importante modal 
de transportes requer. 

Falo, particularmente, da BR-153, que sai do 
Rio Grande do Sul e atravessa os Estados de Goiás, 
Tocantins e Pará, dando a oportunidade, na logística 
de escoamento da produção, de alcançar o Porto do 
Itaqui, no Maranhão, ponto de partida para os merca-
dos internacionais que abrigarão a soja produzida no 
interior brasileiro e em escala crescente no Tocantins, 
para nosso gáudio e alegria, eminente Presidente Edu-
ardo Siqueira Campos.

Essa rodovia foi, por muito tempo, a única via de 
comunicação do Estado do Tocantins com as Regiões 
Centro-Oeste e Norte do nosso País. Fica na área leste 
da Região Norte, fronteiriça com o Estado do Maranhão, 
e abrange vários Estados e inúmeros Municípios, que 
vivem basicamente em função da mobilidade de bens 
e serviços que ocorre na BR-153.

O estado de conservação da rodovia é precário, 
mas o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pode 
ser totalmente responsabilizado por essa situação, 
porque essa é uma das heranças que recebeu. Con-
tudo, decorrido um ano e três meses do mandato de 
Sua Excelência, e é imperativo que sejam adotadas 
urgentes providências com vistas à recuperação da 
malha rodoviária federal brasileira.

No tocante ao Estado do Tocantins, além dos inú-
meros prejuízos que tem causado aos seus usuários, 
essa rodovia tem inviabilizado o tráfego de uma das 
mais importantes rodovias deste País. 

Além disso, Sr. Presidente, no momento em que o 
País clama por geração de emprego, um investimento 
maciço na recuperação das rodovias brasileiras con-
tribuiria para mitigar as dificuldades e o sofrimento de 
milhares de brasileiros que clamam por uma oportu-
nidade de trabalho, para, com seu esforço próprio, 
sustentar a si e a seus familiares.

Essa rodovia foi construída há mais de 30 ou 40 
anos para absorver um tráfego muito diferente do que 
existe hoje. Ali, trafegavam eventualmente caminhões 
toco com capacidade de transporte de seis toneladas. 

A tecnologia evoluiu e os caminhões começaram a 
se transformar em trucks e carretas. Hoje, há tremi-
nhões carregando 70 a 80 toneladas numa rodovia 
que não foi preparada para suportar nem esse peso 
nem esse tráfego.

Portanto, apelo ao novo Ministro dos Transportes 
– que já assume sua Pasta com o enorme desafio de 
recuperar a malha rodoviária brasileira – para que cui-
de, com a urgência que o caso requer, da recuperação 
da rodovia BR-153, para atender, imediatamente, aos 
reclamos das populações dos Estados de Tocantins, 
Maranhão, Pará, Goiás e, sobretudo, dos produtores, 
dos agropecuaristas daquela região.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito 
para uma comunicação inadiável, o nobre Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Senador Edison Lobão.

Logo em seguida o Senador Alvaro Dias fará uso 
da palavra pela Liderança do PSDB.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, neste ple-
nário, durante um debate sobre pecuária no Brasil, o 
Senador José Maranhão, a quem dedico grande ami-
zade, seguramente por equívoco, disse que a febre 
aftosa grassa em muitos Estados brasileiros, entre os 
quais o Estado de S. Exa, a Paraíba, em Pernambuco 
e no Maranhão, onde, segundo o Senador, existiria 
uma epidemia. S. Exa disse que a moléstia não foi er-
radicada até hoje. 

Recebi, hoje, um expediente da Secretária de 
Agricultura do Maranhão, meu Estado, Srª Maria da 
Conceição Andrade, em que ela informa que, há mais de 
três anos, não há uma única incidência de febre aftosa 
no rebanho maranhense. E mais, muitas providências 
vêm sendo tomadas pelo Governador José Reinaldo 
e por ela própria no sentido de dotar o Estado de uma 
estrutura realmente capaz de defender todo o rebanho 
maranhense, que é um dos maiores do Nordeste bra-
sileiro. Atualmente o Estado dispõe de uma agência 
estadual de defesa agropecuária, criada no atual Go-
verno. Informa ainda a Secretária que existem 18 gerên-
cias regionais, 100 escritórios de atenção veterinária, 
76 escritórios de apoio à atenção veterinária, quase 
200 médicos veterinários, 74 engenheiros agrônomos, 
156 técnicos de nível médio e quase 300 veículos, que 
constituem um frota motorizada que luta para impedir 
uma nova entrada da aftosa no Maranhão. 

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque, no 
Maranhão, há algo em torno de 6 milhões de cabeças 
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de gado. Houve, realmente, no passado já distante, 
alguma incidência não grave de aftosa. Mas, hoje, 
não existe nenhuma e as providências todas foram to-
madas para que se fizesse da fronteira do Estado do 
Maranhão uma espécie de barreira contra a entrada 
de animais contaminados. Portanto, a nossa pecuária 
está isenta de qualquer dificuldade dessa natureza e 
estamos exportando, em grande escala, carne de muito 
boa qualidade do Estado do Maranhão. 

Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente, 
sem nenhuma crítica ao Senador José Maranhão, que, 
não por mal, apenas por uma informação deformada, 
nos trouxe essa notícia que não é absolutamente ver-
dadeira. 

Muito obrigado a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Concedo a palavra ao último orador inscrito antes 
da Ordem do Dia, o Senador Alvaro Dias, que falará 
pela liderança do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, alguns pronunciamentos do Governo pas-
sam-nos a impressão de estarmos vivendo em países 
diferentes. 

Na esteira desses pronunciamentos, aqui no Se-
nado Federal, desta tribuna, ecoam vozes na mesma 
direção, na direção do confronto do discurso com a 
realidade vivida pelo País.

Ainda há pouco, ouvimos pronunciamento da Lí-
der do PT nesta Casa de otimismo em relação à ge-
ração de empregos nestes primeiros meses do ano. 
Os números que temos são totalmente diversos dos 
apresentados por S. Exª. Na verdade, os números ofi-
ciais do Dieese apontam um aumento do desemprego 
sem precedentes. O desemprego alcança 19,8% no 
mês de fevereiro. Na comparação com fevereiro do ano 
passado, o aumento do número de pessoas desempre-
gadas foi de 5,7%. A massa salarial do trabalhador, a 
renda do trabalhador sofreu uma queda de 5,7%, em 
fevereiro, na comparação que se pode fazer com fe-
vereiro do ano passado. 

De manhã, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, o Presidente do Banco Central afirmava que há 
aumento na criação de postos de trabalho e cresci-
mento da massa salarial. Talvez o Presidente do Ban-
co Central tenha se referido a outro país. Porque essa 
não é a realidade do Brasil. 

Não entendo como podem os senhores do Gover-
no, com tanta desfaçatez, tentar iludir a opinião pública 
brasileira. Não há dúvida, a própria ata da última reu-
nião do Copom divulgada hoje contradiz o Presidente 
do Banco Central, que participou daquela reunião. A 
ata do Copom prevê que a economia brasileira cresça 

num ritmo menor no primeiro trimestre deste ano, se 
comparado ao do quarto trimestre de 2003. 

A crise se aprofundou, ganhou desdobramentos, 
a crise extrapola o escândalo Waldomiro Diniz, reper-
cute no exterior. O risco-país cresceu em relação aos 
países emergentes do mundo, atingiu 30,5% acima da 
média dos países em desenvolvimento. É claro que é 
a repercussão natural da crise vivida no Brasil que se 
dissemina também na classe empresarial. É eviden-
te que há uma retração dos investimentos em função 
exatamente dessa crise, que provoca desestímulo na 
economia do País e naturalmente afugenta os inves-
timentos estrangeiros. 

Sr. Presidente, nesse cenário, reuniram-se os Par-
tidos que organizam a Frente de Oposição, o PSDB, o 
PFL e o PDT. A esses Partidos somam-se dissidências 
do PMDB e do PP. Eles publicaram, hoje, uma nota in-
titulada “União pela ética e pelo emprego”:

Os partidos políticos e organizações da 
sociedade civil que assinam este documento 
unem-se num apelo a favor do Brasil diante 
da onda de frustração que se espalha no país. 
Acreditamos que é possível convertê-la em 
estímulo a uma democrática e transformadora 
mobilização em defesa de dois valores funda-
mentais – ética e emprego – cuja escassez 
nos aflige a todos neste momento.

Nenhuma sociedade democrática pode 
conviver com o desrespeito às regras básicas 
da cidadania. Nenhum povo consegue suportar 
o estreitamento contínuo das oportunidades 
de ganhar a vida dignamente pelo seu próprio 
trabalho. Corrupção e desemprego, juntos, são 
uma mistura corrosiva para a coesão social. 
Não queremos apenas denunciar, mas propor, 
debater e apoiar concretamente medidas para 
combater esse binômio perverso.

Que fique claro: não vemos razão para 
discursos alarmistas. O Brasil não está em 
perigo. Não há ameaças de golpe nem conspi-
rações. As liberdades conquistadas pelo povo 
estão asseguradas. Mas há uma desilusão 
crescente com o governo Lula. Milhões que 
votaram nele hoje se sentem traídos. Outros, 
mesmo não tendo votado, torciam sincera-
mente para que as promessas de campanha 
fossem cumpridas. Não estão sendo.

Também não há choques externos que 
agravem as dificuldades do país. Ao contrá-
rio, há muito as condições internacionais não 
nos eram tão favoráveis. Nossas exportações 
crescem, há espaço para novos avanços nas 
negociações multilaterais. Se, com tudo isso, 
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a economia retrocede, é porque um Governo 
apático, confuso, sem liderança, imaginação 
nem projetos deixa escapar as oportunidades 
de retomada do crescimento. O tempo passa e 
não traz alento para quem acreditou na grande 
promessa de Lula, ou em todo caso anseia por 
aquilo que deveria ser a maior preocupação 
de qualquer governo democrático – a criação 
de empregos.

Sem objetivos claros para negociar em 
nome do Brasil no plano externo, o Governo 
dilapida sua legitimidade no plano interno, 
entregando-se às práticas mais vulgares e 
desprestigiadas de arregimentação de apoio 
no Congresso Nacional. O toma-lá-dá-cá tor-
na-o refém de grupos predatórios, capazes de 
jogar com a própria estabilidade da economia 
para melhor barganhar seus interesses mes-
quinhos, com um atrevimento que aumenta 
quando se sentem indispensáveis para abafar 
investigações que o Governo parece disposto 
a impedir a qualquer preço.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já estou 
concluindo, Sr. Presidente.

Há uma crise de Governo. Está em tem-
po de evitar que ela se transforme em crise 
de confiança na democracia. Não queremos 
nem saberíamos fazer o jogo do quanto-pior-
melhor. Interessa-nos, acima de tudo, evitar 
que a decepção se transforme em desespero, 
canalizando-a para a ação política regular, le-
gítima e aberta. Raramente na história o Brasil 
teve momentos tão favoráveis, seja pela esta-
bilidade política, seja pelo ânimo da sociedade, 
para afirmar suas aspirações de cidadania e 
desenvolvimento. Se o Governo Lula não sabe 
aproveitar a oportunidade, frustrando de forma 
dramática essas aspirações, cabe-nos estar 
ao lado da sociedade, não só para entender o 
porquê da frustração, como para ajudar o País 
a superá-la e seguir seu caminho.

Isso nos leva a abrir mão de nossas di-
ferenças partidárias – legítimas e importan-
tes em outros momentos – para atuar juntos, 
não contra o Governo, mas a favor do País. 
Com esse propósito, constituímo-nos a partir 
de hoje num fórum permanente de consulta 
e concertação em prol de medidas efetivas 
de combate à corrupção e de recuperação 
de emprego.

Essa é a nota que lança a Frente Parlamentar de 
Oposição, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2004 

Requeiro nos termos dos artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal combinado com 
o artigo 50 parágrafo  2º da Constituição Federal que 
o Ministério das Comunicações preste informações 
disponíveis referentes à radio comunitária “Associação 
Comunitária São Domingos Para o Desenvolvimento 
Social Cultural e Artistico” da cidade de Buritama Estado 
de São Paulo que se encontra sob forma de Decreto 
Legislativo tramitando na Comissão de Educação do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 25 de março de 2004. – Sena-
dor Osmar Dias – Flavio Arns – Ideli Salvatti – Du-
ciomar Costa – Cristovam Buarque – Hélio Costa 
– Garibaldi Alves Filho – Valdir Raupp – Luiz Otávio 
– Demóstenes Torres – Leonel Pavan – Eduardo Aze-
redo – Reginaldo Duarte – Osmar Dias – Juvêncio 
da Fonseca – Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O requerimento lido será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimen-
to Interno.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 234/2004

Brasília, 24 de março de 2003

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento  do 

Senhor Deputado Neuton Lima (PTB-SP),  na quali-
dade de Suplente, da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização para 2004.

Ao ensejo renovo o protesto de estima e consi-
deração .

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência comunica o desligamento do Deputado 
Neuton Lima, como suplente, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em aten-
dimento ao expediente que acaba de ser lido.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 152, DE 2003

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da 
Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 (dispõe 
sobre a regularização, administração, aforamen-
to e alienação de bens imóveis de domínio da 
União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 
9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 
21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do 
art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências).

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias de 17, 18, 23 e 24 do corrente, 
quando teve sua apreciação sobrestada, em virtude da 
falta de acordo de lideranças para sua deliberação.

À medida provisória foram apresentadas quatro 
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 
Mista, tendo sido o Relator o Deputado José Militão 
(PTB – MG), preliminarmente pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária; e, quanto 
ao mérito, favorável à medida provisória e pela rejei-
ção das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por esta Presidência 
no dia 19 de janeiro e não se instalou;
– a medida provisória foi remetida à Câmara dos De-
putados no dia 2 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 10 de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para aprecia-
ção da matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se 
no dia 4 de março, e o de sessenta dias de vigência, 
no dia 19, tendo sido prorrogado por ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional;

– a medida provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 16 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

O Relator revisor da matéria, Senador Fernando 
Bezerra, encaminhou à Mesa relatório que será publi-
cado na forma regimental, cuja cópia encontra-se à 
disposição das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores 
nas suas bancadas.

Sobre a mesa, parecer passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 302, DE 2004

Sobre a Medida Provisória nº 152, de 
2003, que altera o art. 47 da Lei nº 9.636, de 
15 de maio de 1998.

Relator Revisor: Senador Fernando Bezerra

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, da 
Constituição Federal, editou, em 23 de dezembro de 
2003, a Medida Provisória nº 152, que “altera o art. 47 
da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998”.

Nos dois artigos que a compõem, a Medida Pro-
visória nº 152, de 2003, tem por objetivo estabelecer 
novos prazos decadencial e prescricional aos créditos 
originados de receitas patrimoniais da União.

O art. 1º dá nova redação ao art. 47 da Lei nº 

9.636, de 15 de maio de 1998, para fixar em dez anos 
o prazo decadencial para o lançamento e em cinco 
anos o prazo prescricional para a exigência (conta-
dos do lançamento) de créditos originários de receita 
patrimonial.

O art. 2º estabelece a imediata entrada em vigor 
da medida provisória. No final, esclarece que os novos 
limites se aplicam aos prazos em curso para constitui-
ção de créditos originários de receita patrimonial.

A Exposição de Motivos faz retrospectiva histó-
rica dos prazos em discussão e explica que a medida 
se impõe, a fim de impedir prejuízos vultosos aos co-
fres públicos. Isso porque, segundo admite o próprio 
Poder Executivo, a Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU) não tem agilidade e estrutura suficientes para 
lançar e cobrar tempestivamente os créditos lançados, 
após a diminuição dos prazos introduzida pela Lei nº 

9.636, de 1998.
Quanto às emendas propostas, não improprie-

dade jurídica nos termos “lançamento” em vista do 
que dispõem os arts. 52 e 53 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964.

A simplificação do texto com a menção única a 
prazo prescricional também não se mostra aconse-
lhável, já que o texto original se mostra tecnicamente 
mais adequado. Enquanto a não constituição de cré-
dito patrimonial é caso evidente de decadência, o não 
exercício do direito de acionar o devedor para dele se 
exigir o adimplemento da obrigação configura caso 
de prescrição.

A extensão da medida aos prazos em curso é, 
evidentemente, a principal razão de ser do ato edita-
do, o que, por si só, desaconselha o acolhimento da 
Emenda nº 2.
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A Emenda nº 4 que pretende incluir hipótese de 
improbidade administrativa ao art. 10 da Lei nº 8.429, 
de 1992, também não merece aprovação, já que a Lei 
que se deseja modificar não se aplica ao caso presen-
te, mas apenas aos de enriquecimento ilícito.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade, 
constitucionalidade, adequação financeira e orçamen-
tária, e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisó-
ria nº 152, de 2003.

Sala das Comissões,   – Deputado Fernando 
Bezerra, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– O parecer lido vai à publicação.

O relatório é favorável à medida provisória.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 

em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da medi-
da provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
1, de 2002-CN.

Em votação o parecer do Relator, Deputado José 
Militão (PTB – MG), e o relatório do Relator revisor, 
Senador Fernando Bezerra, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e pela adequação financeira e orçamentária da 
medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovados os pressupostos, passa-se à apre-

ciação do mérito.
Discussão da medida provisória e das emendas, 

em turno único.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, é evidente que o parecer 
foi disponibilizado agora. Nem sabíamos, de fato, se irí-
amos votar as três medidas provisórias. Então, até para 
não ficar muito feio para nós, é bom discutirmos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– V. Exª se inscreve para a discussão?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Não, Sr. Presidente. Quero ouvir, primeiro, os que 
enviam as medidas provisórias para aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– O Senador Jefferson Péres pediu a palavra para dis-
cutir a matéria?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar, pela 
enésima vez, até eu ficar surdo e rouco e os Srs. Se-
nadores todos surdos: na pauta de hoje, como na de 
ontem, só há medidas provisórias. Não há um projeto 

de lei. O Congresso não legisla mais, Sr. Presidente. 
Sei que incomodo e que me torno até enervante, pauli-
ficante, mas tenho de registrar isto: o Poder Legislativo 
não legisla mais. Quem legisla é o Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Líder Romero 
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero apenas registrar que o relatório 
do Senador Fernando Bezerra encaminha o parecer 
favorável à aprovação. Essa medida provisória trata 
especificamente dos créditos originados por meio de 
receitas do patrimônio da União. A medida provisória 
está fixando em dez anos o prazo decadencial para o 
crédito e em cinco anos o prazo prescricional para o 
referido crédito também.

É importante reestruturar essa cobrança do pa-
trimônio da União, dispor também efetivamente dos 
bens públicos, e a medida provisória encaminha nes-
se sentido.

Portanto, a orientação é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– A matéria continua em discussão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro 
Dias, para discutir.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, também a exemplo do que fez o Senador 
Jefferson Péres, creio que nos devemos tornar incan-
sáveis no protesto em relação a essa prática que revela 
a vocação autoritária do Governo.

Outros Governos lançaram mão de medida pro-
visória, inclusive de forma exorbitante, e foram con-
denados por esta Casa do Congresso Nacional por 
diversas vezes. No entanto, o atual Governo bate to-
dos os recordes possíveis e imagináveis. Não se faz 
outra coisa mais, neste Senado Federal, a não ser 
votar medidas provisórias, mesmo aquelas que não 
têm nenhuma relação com os pressupostos básicos 
indispensáveis de relevância e urgência. Por exemplo, 
essa medida provisória relatada pelo Senador Romero 
Jucá não parece atender aos pressupostos básicos de 
relevância e urgência.

Há medidas provisórias que não se justificam 
de forma alguma, por mais boa vontade que se possa 
ter. Isso se dá na contramão do processo de aprimo-
ramento das atividades legislativas nesta Casa. É por 
isso que a Nação brasileira desacredita do Congresso 
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Nacional cada vez mais e tem razões de sobra para 
essa descrença que se generaliza a cada passo e a 
cada momento.

Ainda agora, tem-se notícia de que o Supremo 
Tribunal Federal negou liminar a cinco mandados de 
segurança do Partido da Frente Liberal, nessa expec-
tativa de que se pudesse ainda instalar a CPI dos Bin-
gos, ou a CPI do Waldomiro, ou a CPI que fosse para 
investigar corrupção no Governo. É evidente que frustra, 
porque é um direito da Minoria. Nós esperamos que 
na discussão do mérito, o Supremo Tribunal Federal 
possa ter outra posição em relação ao assunto.

Além desses mandados de segurança do Partido 
da Frente Liberal, há aquele impetrado pelo Senador 
Jefferson Péres e pelo Senador Pedro Simon, que não 
solicitaram liminar, exatamente em função dessa ex-
pectativa da não concessão, mas aguarda-se que na 
discussão do mérito ainda possa o Supremo Tribunal 
Federal permitir ao Senado Federal a instalação da CPI 
para evitar a revogação do § 3º do art. 58 da Consti-
tuição Federal, que se consubstancia num retrocesso 
institucional imperdoável, num primeiro passo para um 
retrocesso maior com o amesquinhamento de uma 
instituição da maior importância para a consolidação 
do processo democrático no nosso País.

De um lado, enxurradas de medidas provisórias, 
de outro, afronta ao Parlamento com a negação do di-
reito de a Minoria fiscalizar o Governo. Estamos mal, 
estamos caminhando muito mal. A cada dia a descrença 
é maior, e isto certamente é um pecado grave, uma vez 
que a governabilidade começa a correr sério risco.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse não 
é o nosso desejo. Não é o desejo da frente de Opo-
sições, que se reúne em fórum permanente, a partir 
de hoje, pela ética e pelo emprego. Não! Esse não é 
o nosso desejo. O nosso desejo é que Lula assuma a 
Presidência da República, exerça a liderança que lhe 
cabe, comande a sua equipe e retome os trilhos da 
eficiência administrativa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, quis Deus que eu estivesse aqui na bancada 
do Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante.

Os cargos estão em decadência; está em deca-
dência o Senado. Senador Jefferson Péres, apesar dos 
180 anos de Senado, de nada valeu o sacrifício, a luta, 
a inspiração de Rui Barbosa, que disse: “Só na Justiça 
encontramos a salvação. Apenas com a lei.”

As medidas provisórias chegaram ao deboche. 
Não há nada de relevante nem de urgente.

Vejam o que nos persegue. Senador Jefferson 
Péres, por ironia do destino, surge novamente o núme-
ro 13. Esse número, além de debochar do País, está 
debochando do Senado. É todo dia 13. Comemoramos 
o Dia de Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio. Eu 
nasci em 13 de outubro.

E o número 164?
Quero convidar todas as Srªs e os Srs. Senado-

res para, quando se completarem duzentas, come-
morarmos, na sala do lanche, do cafezinho, com um 
bolo com velas, porque o Presidente Lula vai para o 
Guiness Book, como o mais acelerado em medidas 
provisórias.

A nossa Constituição não tem mais valor, já ras-
garam. De nada valeu Ulisses beijá-la e dizer que 
quem trai a Constituição trai a pátria, porque logo a 
Constituição do Lula, do PT, será maior do que a de 5 
de outubro de 1988, que tem 250 artigos.

Já temos 164. Dentro em breve, na próxima se-
mana, eu convidarei para o bolo com velas, para co-
memorar as duzentas. 

Queríamos acordar o Presidente Lula para que 
S. Exª se enquadre na lei. Esta Casa nasceu para fa-
zer leis boas e justas. Não se governa através de me-
didas provisórias.

E chegou-se ao deboche, Senador Alvaro Dias. O 
Senador Fernando Bezerra é o Relator, mas já nem é 
preciso relator; a medida provisória vem, o Congresso 
é um anexo; como diz a Senadora Heloísa Helena, os 
carneirinhos todos votam, e o relator nem vem mais 
aqui. É para aprovar.

Em política, Senador Eduardo Siqueira Campos, 
só o ridículo mata. E estão levando o Senado da Re-
pública ao ridículo. Eu lembraria Petrônio Portella, do 
Piauí, que recebeu ordem para fechar este Congresso 
– quando foi altivo e votou a aprovação de uma reforma 
judiciária –, e disse: “Este é o dia mais triste da minha 
vida”. Ele só teve um dia de tristeza. Nós, no entanto, 
temos todos os dias de tristeza e humilhação do Go-
verno que legisla e tira o nosso poder.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Não havendo mais quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Votação da Medida Provisória sem prejuízo das 
emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Votaram contrariamente os Srs. Senadores Mão 

Santa, Alvaro Dias, Leonel Pavan, Jefferson Péres e 
Senadora Heloísa Helena.

Em votação as Emendas de 1 a 4, que têm pa-
recer contrário.
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As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados e ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– A Presidência consultará o Senador Roberto Saturni-
no e o Líder Romero Jucá, porque o Senador Roberto 
Saturnino fez chegar à Mesa a informação de que pe-
diria a inversão do item 3 pelo item 2. Apenas consulto 
a V. Exª se é este o desejo do Líder e do Relator.

Veja bem, Senadora Heloísa Helena, as medidas 
são do mesmo dia e, em absoluto, não há, regimental-
mente e constitucionalmente, nenhum óbice. Apenas 
me parece que o Senador Relator, Roberto Saturnino, 
tem compromisso e gostaria de fazer o seu relatório.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança concorda com a inversão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Havendo concordância do Plenário, faremos 
a inversão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 14, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 153, de 2003) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 153, de 2003, que 
institui a Taxa de Avaliação in loco das insti-
tuições de educação superior e dos cursos de 
graduação e dá outras providências.

Relatora revisora: Senadora Maria do Carmo 
Alves (PFL – SE).

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias dos dias 17, 18, 23 e 24 do 
corrente, quando teve sua apreciação sobrestada em 
virtude da falta de acordo de Lideranças para delibe-
ração da Medida Provisória nº 152, de 2003.

À medida provisória foram apresentadas 18 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados em substituição à Comissão Mista, 
tendo sido Relator o nobre Deputado Júlio Lopes (PP 
– RJ), preliminarmente, pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária; quanto ao 
mérito, favorável à medida provisória e à Emenda nº 
4 e, parcialmente, às Emendas nºs 1, 9, 13 e 14, nos 

termos do projeto de lei de conversão que oferece, e 
pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por esta Pre-
sidência no dia 19 de janeiro e não se instalou;

– a medida provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 02 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 10 de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para a trami-
tação da matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se 
no dia 04 de março, e o de sessenta dias de vigência, 
no dia 19 do mesmo mês, tendo sido prorrogado por 
ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional;

– a medida provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado no dia 16 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Antes, porém, designo o nobre Senador Rodolpho 
Tourinho Relator revisor, a quem concedo a palavra.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Republicou editou, em 23 de dezembro 
de 2003, a Medida Provisória nº 153, que institui a 
Taxa de Avaliação in loco das instituições de educa-
ção superior e das condições de ensino de cursos de 
graduação e dá outras providências.

O projeto em análise é derivado dessa medida 
provisória e tem por escopo a criação da taxa em fa-
vor do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), para ressarcimento dos 
custos de avaliações feitas nas instituições de ensino 
com vistas ao reconhecimento ou renovação do reco-
nhecimento de cursos de graduação.

O art. 1º institui a Taxa de Avaliação; o art. 2º es-
tabelece o sujeito passivo da obrigação; o art. 3º fixa 
o valor do tributo em R$6.960,00; o art. 4º fixa em cin-
co anos o prazo de validade do credenciamento, com 
exceção das universidades, cujo prazo poderá ser de 
até dez anos; o art. 5º estabelece que os valores fixa-
dos somente poderão ser alterados em decorrência 
da variação dos custos para a realização das tarefas, 
em periodicidade não inferior a um ano.

No parágrafo único do mesmo artigo, é fixado 
o valor do adicional, por antecipação, de servidores 
públicos federais como membros de comissão de 
avaliação.

Passa-se, então, à análise.
Referindo-se a medida à instituição da Taxa, a 

urgência da sua implementação imediata justificou-se 
pela necessidade de atendimento ao princípio de an-
terioridade. Se a Medida Provisória nº 153 não fosse 
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publicada até o dia 31 de dezembro de 2003, a Taxa 
criada não poderia ser exigida no presente ano.

O requisito de relevância encontra-se preenchi-
do pela necessidade de que haja recursos suficientes 
para que as avaliações dos cursos continuem a ser 
realizadas pelo Inep.

Assim, em atenção ao que dispõe o art. 62 da 
Constituição Federal, é legítima a adoção de medida 
provisória.

A instituição de taxas não está entre as veda-
ções legais à edição e a Constituição Federal, em seu 
art.145, II, prevê a possibilidade de a União e outros 
entes federativos instituírem taxas em razão do exer-
cício do poder de polícia.

Quanto ao mérito, a autorização e a avaliação de 
qualidade do ensino superior, atribuição do Ministério 
da Educação e de suas autarquias, têm custos eleva-
dos, que podem ser individualizados e que devem ser 
cobertos pelas instituições interessadas.

Em relação à técnica legislativa, o Projeto en-
contra-se em conformidade com a Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

Algumas modificações incorporadas ao Projeto 
de Lei de Conversão nº 14 merecem, contudo, pon-
deração.

Em primeiro lugar, o PLV excluiu disposição da 
Medida Provisória original que conferia isenção do 
recolhimento da taxa às instituições de educação 
superior públicas. Essa alteração, no entanto, traz 
impacto orçamentário para as instituições de ensino 
superior.

Em segundo lugar, a proposição determina que 
seja assegurada às universidades públicas a necessá-
ria previsão orçamentária para o pagamento da taxa. 
Nesse aspecto, considera-se que a modificação pro-
posta pelo Relator não está amparada na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, tendo em vista o que determina o 
art.16. Cumpre ainda destacar que a referida despesa 
poderá se repetir em outros exercícios.

Em terceiro lugar, o Projeto prevê a concessão de 
“adicional de participação em comissão de avaliação 
para os membros de comissão que forem servidores 
públicos federais”, o que é contra a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Vale acrescentar ainda que a concessão de qual-
quer vantagem só poderá ser feita se houver qualquer 
prévia votação orçamentária e autorização específica 
da LDO.

Em quarto lugar, a diversidade das despesas a 
serem cobertas pela taxa, que incluem diárias, trans-
porte, honorários para os membros de comissão que 
não forem servidores públicos, gastos com material 
apontam para a necessidade de uma maior flexibilidade 

na aplicação dos recursos. Nesse sentido, a inclusão 
da expressão “na forma disposta em regulamento” tor-
na dispensável a enumeração desses itens.

Neste sentido, com o objetivo de aperfeiçoar o 
PLV nº 14, será necessária a volta da redação origi-
nal da MP nº 153, no que tange à isenção das institui-
ções de educação superior públicas, e a ausência de 
determinação de valores para adicional em comissão 
de avaliação para membros de comissão que forem 
servidores públicos federais.

Quero, neste ponto, dizer da importância das 
emendas que foram feitas pela Senadora Lúcia Vânia e 
pelo Senador César Borges no sentido de tornar muito 
clara essa isenção das universidades e das instituições 
de ensino público superior federais.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 14, com as emendas a seguir citadas, 
prejudicada a Medida Provisória nº 153, de 2003.

É a redação da Emenda nº 1, que acaba com o 
adicional para servidores públicos federais:

Dê-se ao § 3º do art. 3º do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2004, a seguinte 
redação:

§ 3º As receitas obtidas com a Taxa de 
Avaliação in loco serão aplicadas, na forma 
disposta em regulamento, exclusivamente no 
custeio das despesas com as comissões de 
avaliação.

A Emenda nº 2, que acata proposição feita, como 
já me referi, pela Senadora Lúcia Vânia e pelo Sena-
dor César Borges, é que concede isenção à universi-
dade pública:

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2004, o seguinte 
parágrafo:

§ 5º São isentas as instituições de ensino 
superior públicas que atendam o que dispõe 
a Lei nº 9.394, de 1996.

A Emenda nº 3, que complementa a Emenda 
nº 1, diz:

Suprima-se do Projeto de Lei de con-
versão nº 14, de 2004, o parágrafo único do 
art. 5º.

Quero também citar aqui que substituo, neste mo-
mento, a Senadora Maria do Carmo Alves, do Estado 
de Sergipe, que trabalhou em toda esta análise, mas 
que não pode estar presente, pois teve que viajar.

Sr. Presidente, era o que tinha a relatar.

É o seguinte o parecer na íntegra.
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PARECER Nº 304, DE 2004

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão nº 14, de 2004, que institui a 
Taxa de Avaliação in loco das instituições 
de educação superior e das condições de 
ensino de cursos de graduação e dá outras 
providências.

Relator Revisor: Rodolpho Tourinho

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição Federal, editou, em 23 de dezembro de 
2003, a Medida Provisória nº 153, que institui a Taxa de 
Avaliação in loco das instituições de educação superior 
e das condições de ensino de cursos de graduação e 
dá outras providências.

O Projeto em análise é derivado dessa Medida 
Provisória e tem por escopo a criação de taxa em favor 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), para ressarcimento dos 
custos de avaliações feitas nas instituições de ensino 
com vistas ao reconhecimento ou renovação do reco-
nhecimento de cursos de graduação.

O art. 1º institui a Taxa de Avaliação in loco em 
favor do Instituto Nacional de estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nos casos que 
menciona.

O art. 2º estabelece o sujeito passivo da obri-
gação.

O caput do art. 3º fixa o valor do tributo em 
R$6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais). O 
seu § lº estabelece o acréscimo de R$3.480,00 (três 
mil quatrocentos e oitenta reais) por avaliador, sem-
pre que a comissão avaliadora contiver mais de dois 
membros. O § 2º fixa critérios objetivos para a deter-
minação do número de integrantes das comissões de 
avaliação. No § 3º, fica estabelecida a obrigatoriedade 
de utilização exclusiva, na forma do regulamento, da 
receita obtida no custeio das despesas com as comis-
sões de avaliação descritas em seus incisos. O § 4º 
veda benefícios adicionais providos pela instituição de 
educação superior ou curso em processo de avaliação 
aos membros de comissão avaliadora.

O art. 4º fixa em cinco anos o prazo de validade do 
credenciamento ou da renovação do credenciamento e 
do reconhecimento ou da renovação do reconhecimento 
de cursos de graduação, com exceção das universida-
des, cujo prazo poderá ser de até dez anos.

O Ministério da Educação, de acordo com o pa-
rágrafo único do art. 4º, poderá, inclusive, de acordo 
com critérios por ele previamente estabelecidos e com 

o resultado da avaliação, prorrogar o prazo inicialmen-
te estabelecido.

O art. 5º estabelece que os valores fixados so-
mente poderão ser alterados em decorrência da va-
riação dos custos para a realização das tarefas, em 
periodicidade não inferior a um ano.

No parágrafo único do mesmo artigo, é fixado 
o valor do adicional, por participação, de servidores 
públicos federais como membros de comissão de 
avaliação.

O art. 6º é a cláusula de vigência.
O PLV nº 14, de 2004, foi aprovado no Plenário 

da Câmara dos Deputados.
Segundo o art. 150, I, da Lei Maior, é vedado 

“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”, 
portanto só a lei, em sentido estrito, ou instrumento 
com igual força pode fundamentar a cobrança da Taxa 
de Avaliação criada.

Em relação à técnica legislativa, o Projeto en-
contra-se em conformidade com a Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

Algumas modificações incorporadas ao Projeto 
de Lei de Conversão nº 14 merecem, contudo, pon-
deração, particularmente em relação às normas orça-
mentárias e financeiras vigentes.

O PLV excluiu disposição da Medida Provisória 
original que conferia isenção do recolhimento da taxa 
às instituições de educação superior públicas que aten-
dessem ao que dispõe a Lei nº 9.394, de 1996. Esta 
alteração, no entanto, traz impacto orçamentário para 
as instituições de ensino superior federais.

Além disso, a Proposição determina que seja asse-
gurada às universidades públicas a necessária previsão 
orçamentária para o pagamento da taxa. Nesse aspec-
to, considera-se que a modificação proposta pelo relator 
na Câmara dos Deputados não está amparada pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal), tendo em vista o que determina os 
incisos I e II, e o § 1º do seu art. 16. Cumpre ainda destacar 
que a referida despesa poderá se repetir nos próximos 
exercícios, na medida em que novos cursos necessitem 
de credenciamento e recredenciamento, pressionando o 
orçamento das unidades que não dispõem de dotações 
específicas para o pagamento da taxa.

Por outro lado, no que se refere ao inciso III do § 
3º do art. 3º, incluído na proposta de lei de conversão, 
e seu complemento na forma do parágrafo único do 
art. 5º, que prevê a concessão de “adicional de parti-
cipação em comissão de avaliação para os membros 
de comissão que forem servidores públicos federais”, 
cumpre salientar a necessidade de melhor análise do 
mérito constitucional dessa inclusão, uma vez que a 
reestruturação remuneratória dos servidores públicos 

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL408     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL408     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



08480 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

federais é de competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Federal.

II – Análise

Passa-se, então, à análise dos aspectos de ad-
missibilidade, constitucionalidade, adequação finan-
ceira e orçamentária, e mérito.

Referindo-se a medida à instituição de taxa, a 
urgência da sua implementação imediata justificou-se 
pela necessidade de atendimento ao princípio da an-
terioridade. Se a Medida Provisória nº 153 não fosse 
publicada até o dia 31 de dezembro de 2003, a taxa 
criada não poderia ser exigida no presente ano.

O requisito de relevância encontra-se preenchi-
do pela necessidade de que haja recursos suficientes 
para que as avaliações dos cursos continuem a ser 
realizadas pelo INEP.

Assim, em atenção ao que dispõe o art. 62 da 
Constituição Federal, é legítima a adoção de medida 
provisória pelo Presidente da República para o caso.

A instituição de taxas não está entre as vedações 
legais à edição de medida provisória, presentes no 
§ 1º do art. 62. Tampouco alcança a taxa instituída a 
restrição do § 2º do art. 62, da Constituição, uma vez 
que não se trata de imposto.

A Constituição Federal, em seu art. 145, II, prevê 
a possibilidade de a União e os outros entes federati-
vos instituírem taxas em razão do exercido do poder 
de polícia.

Quanto ao mérito, a autorização e a avaliação de 
qualidade do ensino superior, atribuição do Ministério 
da Educação e de suas autarquias, têm custos eleva-
dos, que podem ser individualizados, e que devem ser 
cobertos pelas instituições interessadas.

De acordo com entendimento do Poder Judiciário, 
a cobrança de ressarcimento pela avaliação hoje reali-
zada pelo INEP nada mais é do que a contraprestação 
paga pelo particular ao Poder Público pelo exercício 
da fiscalização, tecnicamente definido como poder de 
polícia, visto que a avaliação in loco é feita para que 
a instituição de ensino possa obter o reconhecimento 
oficial de curso por ela ministrado.

Vale acrescentar, ainda, que a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração pe-
los órgãos e entidades da administração direta ou in-
direta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas se houver prévia 
dotação orçamentária e autorização específica na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.

Por outro lado, a diversidade das despesas a se-
rem cobertas pela taxa instituída, que incluem diárias, 
transporte, honorários para os membros de comissão 
que não forem servidores públicos federais, gastos com 

material, entre outros, apontam para necessidade de 
maior flexibilidade na aplicação dos recursos. Nesse 
sentido, a inclusão da expressão “na forma disposta em 
regulamento”, no § 3º do art. 3º do PLV, torna dispen-
sável a enumeração dos incisos incluídos pelo relator 
da Câmara dos Deputados.

Nesse sentido, com o objetivo de se aperfeiçoar o 
PLV nº14, será necessária à volta da redação original 
da MP nº 153, no que tange a isenção das instituições 
de educação superior públicas, e a ausência de de-
terminação de valores para adicional de participação 
em comissão de avaliação para membros de comissão 
que forem servidores públicos federais.

III – Voto

Em face do exposto , nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2004, com 
as emendas a seguir, restando prejudicada a Medida 
Provisória nº 153, de 2003.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao § 3º do art. 3º do Projeto de Lei de Con-
versão nº 14, de 2004, a seguinte redação:

§ 3º As receitas obtidas com a Taxa de 
Avaliação in loco serão aplicadas, na forma 
disposta em regulamento, exclusivamente no 
custeio das despesas com as comissões de 
avaliação.

EMENDA Nº 20

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 14, de 2004, o seguinte parágrafo:

§ 5º São isentas as instituições de edu-
cação superior públicas que atendam ao que 
dispõe a Lei nº 9.394, de 1996.

EMENDA Nº 21

Suprima-se do Projeto de Lei de Conversão nº 

14, de 2004, o parágrafo único do art. 5º.

Plenário, – Rodolpho Tourinho, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência agradece a V. Exª, Senador Rodolpho 
Tourinho, e também à Senadora Maria do Carmo Alves 
pelo trabalho realizado.

O parecer é favorável.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– V. Exª está inscrito.
O parecer é favorável, com três emendas.
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Cópia do parecer encontra-se à disposição das 
Senhoras e dos Senhores Senadores em suas ban-
cadas.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da Medi-
da Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
1, de 2002, do Congresso Nacional.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado 
Júlio Lopes (PP – RJ), e do Relator revisor, Senador 
Rodolpho Tourinho, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos, portanto, à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao primeiro ora-

dor inscrito, o nobre Senador Hélio Costa.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, lamento que esta 
questão tenha sido enviada ao Senado e devolvida à 
Câmara dos Deputados sem que se tenha criado aqui 
a Comissão Mista que deveria estudar detalhadamen-
te o assunto até que ele pudesse chegar ao Plenário 
para votação.

Então, perdemos a oportunidade de fazer uma 
ampla análise da proposta que hoje estamos aprovan-
do, que vem do Poder Executivo em forma de Medida 
Provisória e Projeto de Lei de Conversão.

Quero, evidentemente, me congratular com o Se-
nador Rodolpho Tourinho porque, no pequeno espaço 
de tempo de que S. Exª dispôs, tendo de ser apenas 
o Relator revisor, ainda assim S. Exª conseguiu apre-
sentar a proposta que considero adequada, embora 
pudesse ter sido muito mais aprimorada. Por que ela 
poderia ter sido muito mais aprimorada? Porque ela 
resolve um problema e se esquece de outro.

Essa taxa não está prevista no orçamento e, por-
tanto, não havia dinheiro para se fazer essa inspeção 
in loco em todas as instituições de ensino. Felizmen-
te, as instituições de ensino públicas estão isentas do 
pagamento da taxa.

Prevê-se, portanto, recurso orçamentário para que 
se faça essa inspeção regular, até porque aprovamos, 
há duas semanas, uma medida provisória que regula-
menta a maneira como o Ministério da Educação vai 
inspecionar as instituições de ensino superior. Agora 
não é mais como foi no governo passado, quando se 

avaliava única e exclusivamente o aluno. A avaliação 
deverá ser do aluno e da instituição, do conjunto, não 
mais se avaliando apenas o aluno para, então, se sa-
ber se aquela universidade é boa ou ruim.

O problema que fica é o fato de que o resultado 
dessa avaliação determinará o tempo pelo qual a insti-
tuição estará autorizada a continuar funcionando, que 
pode ser de dois, de cinco, de dez anos. As grandes 
universidades, as grandes faculdades, os grandes cen-
tros universitários não terão problema, porque fazem 
qualquer investimento e, certamente, poderão atender 
plenamente as exigências da lei. Mas as pequenas 
instituições, aquelas que estão no interior, sendo for-
madas, terão dificuldades, porque, se for autorizado o 
funcionamento por apenas dois anos, como será possí-
vel se fazer um investimento numa faculdade ou numa 
escola do interior sabendo-se que ela tem autorização 
para funcionar por apenas dois anos?

Acreditamos que, se tivéssemos discutido esse 
assunto numa Comissão do Senado para depois o 
enviarmos de volta à Câmara, se fosse o caso, nós 
teríamos condição de fazer essa sugestão. Lamenta-
velmente, já não existe mais tempo. Esperamos que, 
com a introdução da nova maneira de avaliar as ins-
tituições de ensino superior, possamos no futuro en-
contrar o caminho para resolver essa única questão 
que, lamentavelmente, restou sem solução dentro do 
amplo espectro da medida provisória.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Concedo a palavra à segunda oradora inscrita 
para discutir a matéria, nobre Senadora Lúcia Vânia, 
do PSDB do Estado de Goiás.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
ao Senador Rodolpho Tourinho a gentileza de ter ou-
vido a mim e ao Senador César Borges a respeito de 
uma emenda que fizemos no sentido de melhorar a 
situação das universidades públicas federais e tê-la 
acatado.

A Medida Provisória nº 153, de dezembro de 2003, 
institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições 
de educação superior e das condições de ensino dos 
cursos de graduação, em favor do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
– INEP, pelas avaliações periódicas que realizar, quan-
do formulada solicitação de credenciamento ou reno-
vação de credenciamento de instituição de educação 
superior e solicitação de reconhecimento ou renova-
ção de reconhecimento das condições de ensino de 
cursos de graduação.
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Entre as principais modificações estabelecidas 
na medida provisória e no projeto de conversão, ficou 
estabelecido que ficará assegurada a necessária provi-
são orçamentária às instituições de educação superior 
e públicas para realizarem o pagamento da taxa.

Outra modificação importante se deu no valor da 
Taxa de Avaliação in loco, fixada em R$ 6.960,00 (seis 
mil, novecentos e sessenta reais), com o acréscimo de 
R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) por 
avaliador acrescido à composição básica da comissão 
de avaliação, que será de 2 (dois) membros.

A avaliação de ensino é uma tendência mundial 
que vem-se consolidando desde os anos 80. No caso 
do Brasil, essa foi disciplinada em atenção à garan-
tia do padrão de qualidade do ensino disposta como 
princípio no art. 206, item VII, da Constituição Federal 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

A Medida Provisória atual vem regularizar a arreca-
dação dos recursos necessários para o custeio dessas 
avaliações, até então simplesmente cobrados das Insti-
tuições de Ensino Superior avaliadas, sob a alegação de 
tratar-se de ressarcimento de custos, com fundamento na 
Portaria nº 104, de 2003, baixada pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep.

A legalidade dessa cobrança vem sendo ques-
tionada nos tribunais, comprometendo a própria via-
bilidade financeira do sistema.

O que pretendemos com nossa emenda é conferir 
nova redação ao art. 2º da Medida Provisória, a fim de 
isentar as instituições PÚBLICAS de ensino superior 
do pagamento da taxa em apreço. Essas instituições 
já passam por grave crise econômica, não tendo con-
dições de arcar com o alto custo determinado pela 
Medida Provisória.

Isso sem falar que, caso as universidades públi-
cas paguem a taxa, o Ministério da Educação estaria 
apenas tomando de volta uma verba por ele mesmo 
repassada, já que a taxa reverte-se em favor do INEP, 
instituição ligada ao Ministério da Educação.

Por fim gostaria de citar que, na semana passa-
da, no dia 22 de março, em audiência pública realizada 
na Comissão de Educação desta Casa, o Ministro de 
Estado da Educação, Sr. Tarso Genro, manifestou-se 
contrariamente à cobrança da taxa no que tange às 
universidades públicas, com base nos mesmos argu-
mentos alegados por mim e pelo Senador César Borges 
na apresentação da Emenda nº 5, já que o pagamen-
to da taxa pelas instituições públicas seria uma mera 
transferência de recursos.

Agradeço mais uma vez a sensibilidade do Re-
lator, em acatar a nossa emenda. Acredito que, com 

isso, estamos colaborando para que as universidades 
públicas federais não tenham mais esse ônus.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Senadora Lúcia Vânia, tendo em vista o seu agrade-
cimento ao Senador Rodolpho Tourinho com relação 
ao acolhimento da emenda de autoria de V. Exª e do 
Senador César Borges, a Presidência consulta se V. 
Exª retira o destaque.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – O desta-
que está retirado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência agradece a V. Exª. Não há outra 
indagação, por parte de V. Exª, ao Relator?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Não, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira discutir, declaro 
encerrada a discussão.

Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados.
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Sérgio Zam-
biasi.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 362, DE 2004

Destaque de dispositivo para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312. II do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro destaque, para votação 
em separado de Emenda nº 13-CM, de minha autoria 
apresentada a Medida Provisória nº 153, de 2003, con-
vertida no Projeto de Lei de Conversão nº 14, 2004, 
que institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições 
de educação superior e dos cursos de graduação e dá 
outras providências.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2004. – Sena-
dor César Borges.

EMENDA Nº   
(a MPV nº 153, de 2003)

Suprima-se o art. 5º da Medida Provisória nº 
153, de 2003.

Justificação

De acordo com o art. 150.I, da Constituição, é 
vedado aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
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Em respeito ao princípio da legalidade escrita, 
a emenda corrige a inconstitucionalidade, retirando a 
possibilidade de se aumentar o tributo por ato unilate-
ral do Poder Executivo.

Sala da Comissão, – Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Em votação o requerimento do nobre Senador 
César Borges.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
Para retificar, em razão da leitura do requerimen-

to, colocamos neste momento em votação o Projeto 
de Lei de Conversão, que tem preferência regimental, 
ressalvadas as emendas do Relator revisor e os des-
taques apresentados.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados.

Aprovado.
Em votação as emendas do Relator revisor, de 

parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Passaremos agora à votação da Emenda nº 13, 

de autoria do nobre Senador César Borges, a quem 
concedo a palavra.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a nossa emenda, que pretendo ver acatada pelo Plená-
rio, é para retirar uma inconstitucionalidade na medida 
provisória. O inciso I do art. 150 da Constituição Fede-
ral prevê que é inconstitucional porque é uma garantia 
do contribuinte e, por isso mesmo, veda que a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam 
exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 
Da forma como está a Medida Provisória, isso estaria 
ocorrendo na medida em que o Executivo entendesse 
que os custos estariam sendo aumentados.

Exatamente para tentar preservar a constituciona-
lidade e também o interesse do contribuinte, no caso 
as universidades avaliadas, fizemos a proposta desta 
emenda e o destaque aprovado neste instante. E agora 
solicitaria a meus pares a aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra ao nobre Relator revisor, Senador 
Rodolpho Tourinho, para emitir parecer sobre a emen-
da do Senador César Borges.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, 
a emenda do Senador César Borges é importante, uma 
vez que a Constituição, no art. 150, diz o seguinte:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garan-
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que 
o estabeleça.

Então, é preciso acrescentar essa previsão de que 
deverá ser aumentado o tributo, por meio dos custos 
incorridos dessas despesas, mas por meio de lei.

Essa é a emenda do Senador César Borges, 
com a qual concordo. Precisa realmente ser corrigi-
do esse aspecto de inconstitucionalidade da medida 
provisória.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– O parecer é favorável.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
para encaminhar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – A Lideran-
ça do Governo encaminha favoravelmente à emenda 
apresentada pelo Senador César Borges.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Liderança do Governo se manifesta favora-
velmente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Em votação a emenda.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Ficam prejudicadas a medida provisória e as 

emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final da matéria, que será lida 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Sérgio 
Zambiasi.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 305, DE 2004 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2004 
(Medida Provisória nº 153, de 2003).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 14, de 2004 (Medida Provisória nº 153, de 2003), 
que institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições 
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de educação superior e dos cursos de graduação e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, em  de  de 2004.

*O Parecer será publicado na integra, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 16, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória 
nº 154, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2004, que autoriza 
a Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz a disponibi-
lizar medicamentos, mediante ressarcimento, 
e dá outras providências, proveniente da Me-
dida Provisória nº 154, de 2003.

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias de 23 e 24 do corrente, quando 
teve sua apreciação sobrestada, em virtude da falta 
de acordo de lideranças para deliberação da Medida 
Provisória nº 152, de 2003.

À Medida Provisória foram apresentadas 6 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Henrique Fontana (PT – RS), preli-
minarmente pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à 
Medida Provisória e parcialmente à Emenda nº 3, nos 
termos de Projeto de Lei de Conversão que oferece, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por esta Pre-
sidência no dia 19 de janeiro e não se instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 2 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 11 de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para aprecia-
ção da matéria pelo Congresso Nacional esgotou-se 
no dia 4 de março, e o de sessenta dias de vigência, 
no dia 19, tendo sido prorrogado por Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 17 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Antes, porém, designo o nobre Senador Roberto 
Saturnino Relator revisor, a quem concedo a palavra 
para proferir seu relatório.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o presente Projeto 
de Lei de Conversão, oriundo da Medida Provisória nº 
154, de 2003, tem por objetivo autorizar a Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz, a disponibilizar me-
dicamentos, mediante ressarcimento, visando a asse-
gurar à população de baixa renda produtos básicos e 
essenciais à saúde a baixo custo.

Trata-se, Sr. Presidente, de um projeto da maior 
importância sob o ponto de vista social, pois vai tornar 
viável, para uma camada enorme da população que não 
está tendo acesso ao SUS e que não tem recursos para 
adquirir remédios de uso contínuo de caráter essencial, 
a obtenção desses remédios a preço de custo; por con-
seguinte, muitíssimo mais barato do que os que se en-
contram hoje no mercado. O projeto visa à constituição 
de uma rede de farmácias populares, inicialmente 50 
farmácias, para posterior ampliação, mediante convênio 
com Estados e Municípios interessados.

De acordo com a Exposição de Motivos encami-
nhada à Presidência da República:

A medida se justifica em face da neces-
sidade de promover a ampliação do acesso a 
medicamentos como insumos estratégicos da 
Política de Saúde do Governo. A meta é as-
segurar medicamentos básicos e essenciais à 
população, garantindo ainda remédios a baixo 
custo. No contexto da Constituição de 1988 e 
da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), 
que consagram a saúde como direito de todos 
e dever do Estado, reafirmam-se os princípios 
da universalidade, integralidade e eqüidade.

Trata-se, na realidade, de tornar a Fiocruz o braço 
instrumental de um importantíssimo programa de saú-
de do Governo Lula: o Projeto Farmácia Popular. Tal 
projeto pretende construir rede de farmácias em todo 
o País, especialmente nas áreas que concentram a 
população de baixa renda. Nessas farmácias, cerca de 
85 medicamentos básicos deverão ser vendidos a pre-
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ço de custo, o que deverá diminuir consideravelmente 
os excessivos gastos despendidos pelas famílias dos 
estratos de menores rendimentos com medicamentos 
e outros insumos para a saúde. 

Para tanto, o instrumento jurídico em apreço pre-
vê que a Fiocruz poderá disponibilizar medicamentos 
produzidos por laboratórios oficiais da União ou dos 
Estados, mediante convênios próprios. Além disso, a 
própria Fiocruz poderá firmar convênios com a União, 
Estados e Municípios e também contratos com produ-
tores de medicamentos.

A Medida Provisória determina que a Fiocruz 
entregará os medicamentos mediante ressarcimento, 
correspondente aos custos de produção ou aquisição, 
distribuição e dispensação, de forma a não acarretar 
prejuízos à sua atuação. 

Item importante da MP é o que consta do seu art. 
5º. Pelo que dispõe a respectiva cláusula, as ações da 
Fiocruz no âmbito do Projeto Farmácia Popular serão 
executadas sem prejuízo do abastecimento da rede 
pública do Sistema Único de Saúde, isto é, a disponi-
bilização de medicamentos da Fiocruz, como dos labo-
ratórios oficiais, será aquela excedente à cobertura de 
toda demanda da rede de hospitais do sistema SUS.

Trata-se, é evidente, de salvaguarda muito opor-
tuna, pois a prioridade no abastecimento de medica-
mentos deve ser a rede pública do SUS.

Por último, destacamos que a MP contém dispo-
sitivo pelo qual faculta-se à Fiocruz disponibilizar me-
dicamentos a países com os quais o Brasil mantenha 
acordo internacional, sem prejuízo do abastecimento 
doméstico.

A matéria em discussão não se enquadra entre 
aquelas que são de competência exclusiva do Congresso 
Nacional (art. 49 da Constituição), do Senado Federal (art. 
52, CF) ou do Presidente da República (art. 84, CF). Por-
tanto, trata-se de matéria tipicamente enquadrada no art. 
48 da Carta Magna, o qual atribui ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, a disposição 
sobre as matérias de competência da União.

Ademais, a Medida Provisória em debate trata 
de tema de grande relevância social e de elevado in-
teresse da sociedade. Afinal, trata-se de instrumento 
jurídico que deverá beneficiar milhões de brasileiros 
que necessitam adquirir medicamentos essenciais à 
saúde a um custo compatível com sua renda, que, 
como todos sabemos, não é nada elevada.

Assim, a Medida Provisória em pauta obedece 
a todos os critérios de admissibilidade e constitucio-
nalidade. 

Quanto à adequação financeira, a presente MP 
insere-se no desafio de garantir o acesso da população 
a medicamentos e insumos estratégicos, mediante a 
ampliação da oferta e cobertura de serviços de assis-

tência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. Tal 
objetivo está consolidado no Programa 1293 – Assis-
tência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, o qual 
consta do PPA 2004-2007 e da LOA de 2004.

Ressalte-se que a Lei do Orçamento Anual de 
2004 já consignou dotação orçamentária de R$10,5 
milhões à Fundação Instituto Oswaldo Cruz para a 
produção de fármacos, medicamentos fitoterápicos e 
imunobiológicos.

Assim sendo, as despesas para o programa já 
estão previstas na própria Lei Orçamentária de 2004. 
E a MP em apreço está, pois, em harmonia com as 
normas financeiras dos orçamentos vigentes.

Quanto ao mérito, disponibilizar medicamentos a 
baixo custo para a população carente tem sido um de-
safio que o Governo vem enfrentando com empenho. 

Somente neste ano estão previstos investimen-
tos de R$80 milhões nos laboratórios públicos oficiais, 
de modo a ampliar sobremaneira a sua capacidade 
produtiva.

Hoje em dia, tais laboratórios – 17 ao todo no 
País – já possuem capacidade para produzir cerca 
de 11 bilhões de unidades de medicamentos ao ano. 
Entretanto, o Poder Público, compreendendo União, 
Estados e Municípios, tem encomendado a esses 
laboratórios algo em torno de 7 bilhões de unidades 
por ano. Há, portanto, uma capacidade ociosa muito 
grande desses laboratórios, que atinge a ordem de 4 
bilhões de unidades por ano; algo em torno de 35% 
da sua capacidade produtiva está ociosa.

Por outro lado, o SUS, como é notório, não conse-
gue atender a toda a demanda da população por me-
dicamentos. Pois bem, a presente MP, ao concretizar o 
Projeto Farmácia Popular, poderá aproveitar tal capaci-
dade ociosa para prover a população de baixa renda do 
País com medicamentos essenciais a baixo custo. 

Obviamente, o Projeto Farmácia Popular será 
implantado progressivamente, a começar pelas áreas 
metropolitanas, onde se concentra o grosso da pobreza 
urbana, de modo que as necessidades de produção 
de medicamentos serão continuamente avaliadas e 
monitoradas.

Estima-se que os medicamentos poderão ser ad-
quiridos a um preço entre 30% e 70% menor – na mé-
dia, 50% menor – do que o preço pago numa farmácia 
convencional, o que representaria alívio financeiro sig-
nificativo para milhões de brasileiros, cidadãos que hoje 
têm que arcar com despesas crescentes e abusivas re-
ferentes a medicamentos, ao cuidado da sua saúde.

Trata-se, por conseguinte, a nosso ver, de Medida 
Provisória de amplo mérito social e que não apresenta 
quaisquer obstáculos a sua aprovação. Sem dúvida 
alguma, ela representa grande passo para a consoli-
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dação de uma política de saúde voltada aos interesses 
das camadas mais pobres da população.

Em vista do exposto, recomendamos o voto fa-
vorável à MP em pauta, Sr. Presidente.

É o parecer.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 303, DE 2004

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 16 de 2004, proveniente da 
Medida Provisória nº 154, de 2003, que au-
toriza a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 
a disponibilizar medicamentos, mediante 
ressarcimento, e dá outras providências.

Relator Revisor: Senador Roberto Saturnino
O presente projeto de lei de conversão, oriun-

do da Medida Provisória nº 154, de 2003, tem por 
objetivo autorizar a Fundação Oswaldo Cruz – FIO-
CRUZ a disponibilizar medicamentos, mediante res-
sarcimento, visando assegurar à população de bai-
xa renda produtos básicos e essenciais à saúde a 
baixo custo.

De acordo com a exposição de motivos encami-
nhada à Presidência da República:

“a medida se justifica em face da ne-
cessidade de promover a ampliação do aces-
so a medicamentos como insumos estraté-
gicos da Política de Saúde do Governo. A 
meta é assegurar medicamentos básicos 
e essenciais à população, garantindo, ain-
da, remédios a baixo custo. No contexto da 
Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da 
Saúde (Lei nº 8.080/90), que consagram 
a saúde como direito de todos e dever do 
Estado, reafirmam-se os princípios da uni-
versalidade, integralidade eqüidade”.

Trata-se, na realidade, de tomar a FIOCRUZ o 
braço instrumental de um importantíssimo programa 
de saúde do governo Lula: o Projeto Farmácia Po-
pular. Tal projeto pretende construir rede de farmá-
cias em todo o País, especialmente nas áreas que 
concentram a população de baixa renda. Nessas 
farmácias, cerca de 85 medicamentos básicos de-
verão ser vendidos a preço de custo, o que deverá 
diminuir consideravelmente os excessivos gastos 
despendidos pelas famílias dos estratos de menores 
rendimentos com medicamentos e outros insumos 
para a saúde.

Para tanto, o instrumento jurídico em apreço prevê 
que a FIOCRUZ poderá disponibilizar medicamentos 
produzidos por laboratórios oficiais da União ou dos 

Estados. Além disso, poderão firmar convênios com a 
União, Estados e Municípios, e também contratos com 
produtores de medicamentos.

A MP determina que a FIOCRUZ entregará os 
medicamentos mediante ressarcimento, corresponden-
te aos custos de produção ou aquisição, distribuição 
e dispensação, de forma a não acarretar prejuízos á 
sua atuação.

Item importante da MP é o que consta do seu 
art. 5º, Pelo que dispõe esta cláusula, as ações da 
FIOCRUZ no âmbito do Projeto Farmácia Popular 
serão executadas sem prejuízo do abastecimento 
da rede pública do Sistema Único de Saúde. Trata-
se, é evidente, de salvaguarda muito oportuna, pois a 
prioridade rio abastecimento de medicamentos deve 
ser a rede pública do SUS.

Por último, destacamos que a MP contém dis-
positivo pelo qual faculta-se a FIOCRUZ disponibilizar 
medicamentos a países com os quais o Brasil man-
tenha acordo internacional, sem prejuízo do abaste-
cimento doméstico.

Da Admissibilidade e Constitucionalidade

A matéria em discussão não se enquadra entre 
aquelas que são de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional (art. 49, CF), do Senado Federal (art. 
52, CF) ou do Presidente da República (art. 84, CF). 
Portanto, trata-se de matéria tipicamente enquadrada 
no art. 48 da Carta Magna, o qual atribui ao Congres-
so Nacional, com a sanção do Presidente da Repú-
blica, a disposição sobre as matérias de competência 
da União.

Ademais, a Medida Provisória em debate trata 
de tema de grande relevância social e de elevado in-
teresse da sociedade. Afinal, trata-se de instrumento 
jurídico que deverá beneficiar milhões de brasileiros 
que necessitam adquirir medicamentos essenciais à 
saúde a um custo compatível com a sua renda.

Assim, a Medida Provisória em pauta obedece 
a todos os critérios de admissibilidade e constitucio-
nalidade.

Da Adequação Financeira

A presente MP insere-se no desafio de garantir o 
acesso da população a medicamentos e insumos estra-
tégicos, mediante a ampliação da oferta e cobertura de 
serviços de assistência farmacêutica no Sistema Único 
de Saúde. Tal objetivo está consolidado no Programa 
1293 – Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
– o qual consta do PPA 2004-2007 e da LOA 2004.

Ressalte-se que a LOA 2004 já consignou dotação 
orçamentária de R$ 10,5 milhões à Fundação Oswal-
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do Cruz para produção de fármacos, medicamentos, 
fitoterápicos e imunobiológicos.

Assim sendo, as despesas para o programa já 
estão previstas na própria Lei Orçamentária para 2004. 
A MP em apreço, está, pois, em plena harmonia com 
as normas financeiras e orçamentárias vigentes.

Do Mérito

Disponibilizar medicamentos a baixo custo para a 
população carente tem sido um desafio que o governo 
vem enfrentando com empenho.

Somente neste ano estão previstos investimen-
tos de 80 milhões de reais nos laboratórios públicos 
oficiais, de modo a ampliar sobremaneira a sua capa-
cidade produtiva.

Hoje em dia, tais laboratórios (17, ao todo) já 
possuem capacidade para produzir cerca 11 bilhões 
de unidades de medicamentos ao ano. Entretanto, o 
Poder Público (União, Estados e Municípios) tem en-
comendado a esses laboratórios algo em torno de 7 
bilhões de unidades por ano. Há, portanto, uma ca-
pacidade ociosa desses laboratórios da ordem de 4 
bilhões de unidades/ano.

Por outro lado, o SUS, como é notório, não con-
segue atender a toda a demanda da população por 
medicamentos.

Pois bem, a presente MP, ao concretizar o Projeto 
da Farmácia Popular, poderá aproveitar tal capacidade 
ociosa para prover a população de baixa renda do País 
com medicamentos essenciais a baixo custo.

Obviamente, o Projeto da Farmácia Popular será 
implantado progressivamente, a começar pelas áreas 
metropolitanas, onde se concentra o grosso da pobreza 
urbana, de modo que as necessidades de produção 
de medicamentos serão continuamente avaliadas e 
monitoradas.

Estima-se que os medicamentos poderão ser ad-
quiridos a um preço entre 30 e 70% menor do que o 
pago numa farmácia convencional, o que representaria 
alivio financeiro significativo para milhões de cidadãos, 
que hoje têm de arcar com despesas crescentes e 
abusivas referentes a medicamentos.

Trata-se, ao nosso ver, de Medida Provisória de 
amplo mérito social e que não apresenta quaisquer 
obstáculos à sua aprovação. Sem dúvida alguma, ela 
representa grande passo para a consolidação de uma 
política de saúde voltada aos interesses das camadas 
mais pobres da população.

Em vista do exposto, a Assessoria recomenda o 
voto favorável à MP em pauta. – Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – O parecer, como foi anunciado pelo eminente 
Relator, é favorável.

Cópia do parecer encontra-se à disposição das 
Senhoras e dos Senhores Senadores em suas ban-
cadas.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e de 
urgência, e pela adequação financeira e orçamentária 
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado 
Henrique Fontana (PT – RS), e do Relator revisor, 
Senador Roberto Saturnino, pelo atendimento aos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e pela adequação financeira e orçamentária da 
medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos) – Para discutir, concedo a palavra ao Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, pedi a palavra apenas para fazer um regis-
tro rápido. É evidente que não há radicalismo da nossa 
parte no combate à edição de medidas provisórias, e é 
isso o que queremos demonstrar neste momento.

Essa medida provisória se justifica e creio que 
chega até com atraso. Ela é de relevância e urgência, 
sim, porque trata de algo fundamental para a popula-
ção pobre do País. “A saúde do povo é a suprema lei” 
é uma frase significativa, mas lamentavelmente não 
tem ensinado os governantes.

Seria bom que esta Casa analisasse a aplica-
ção do dispositivo constitucional da obrigatoriedade 
de se aplicar 12% do Orçamento em saúde pública. 
Se investigarmos, verificaremos que poucos são os 
governantes que respeitam verdadeiramente esse 
preceito constitucional introduzido recentemente na 
Carta Magna do País.

Farmácia popular é uma promessa do Gover-
no Lula. Imaginávamos que, desde o princípio, as 
providências seriam adotadas para tornar realidade 
essa proposta da campanha eleitoral, que certamen-
te implicou a conquista de muitos votos e significou 
a conquista da simpatia de boa parte da população 
trabalhadora do País. A farmácia popular é uma pro-
posta que tem apelo popular. Até o presente momento, 
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nada foi feito para o cumprimento desse compromisso. 
Esperamos que agora, com a aprovação da medida 
provisória, o Governo tenha agilidade e eficiência 
administrativa para que esse compromisso de cam-
panha venha a ser cumprido.

Da nossa parte, ficaremos atentos para, no mo-
mento adequado, cobrar do Governo Lula o cumprimen-
to desse compromisso da campanha eleitoral. Nossa 
contribuição é o oferecimento de condições por meio 
da aprovação da medida provisória. É uma das exce-
ções à regra e, portanto, tem o nosso voto.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Concedo a palavra ao próximo orador inscrito para 
discutir a matéria, Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Considero brilhante o Relatório do 
Senador Roberto Saturnino. Pude observar que, em 
todo o País, na periferia, na zona rural, as pessoas 
fazem um esforço sobre-humano para conseguir um 
atendimento médico. Muito mais difícil é ter acesso a 
medicamentos.

Creio que essa MP vai, com certeza, facilitar 
para que essas pessoas, tão logo tenham atendimen-
to médico, saiam com um indicativo de aquisição de 
medicamentos. Sendo assim, parabenizo a Relatoria 
do Senador Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Antes de votarmos a matéria, a Presidência gosta-
ria de merecer do nobre Relator o seu posicionamento 
sobre seu voto favorável à adoção de um projeto de 
conversão ou à medida provisória.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Como Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a única diferença entre o projeto de conversão 
e a medida provisória é que o primeiro faz referência a 
medicamentos em geral, enquanto a segunda, no caso 
de aquisição à rede privada, faz referência apenas a 
medicamentos genéricos.

O projeto de conversão é um pouco mais amplo 
do que a medida provisória, e, na verdade, eu o con-
sidero mais adequado, pois é um aperfeiçoamento, 
embora muito pequeno, é um avanço em relação ao 
que previa a medida provisória, razão pela qual prefiro 
o projeto de conversão.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Segundo o pronunciamento do Relator, coloco em 
votação o projeto de conversão, que tem preferência 
regimental.

Em votação o projeto.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas apre-
sentadas perante a Comissão Mista.

A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência comunica que não chegou à 
Mesa informação alguma sobre acordo das Lide-
ranças para deliberação das demais matérias da 
Ordem do Dia.

Ficam sobrestadas as demais deliberações.

São os seguintes os itens sobrestados:

– 4 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 15, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 155, de 2003, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organi-
zação de cargos efetivos das autarquias es-
peciais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Relator revisor: José Jorge (MINORIA/PFL-PE)

– 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 156, de 2003, que altera o caput 
do art. 1º da Lei nº 10.429, de 24 de abril de 
2002, que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhado-
res de Enfermagem – PROFAE.

Relator revisor: Paulo Octávio (MINORIA/PFL-DF)

    417ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     417ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     417ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 08489 

– 6 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 157, de 2003, que altera o in-
ciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator revisor: Renan Calheiros (PMDB-AL)

– 7 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 158, de 2003, que 
dispõe sobre a criação do Plano Especial de 
Cargos da Agência Brasileira de Inteligência 
– ABIN, e dá outras providências. 

Relator revisor: Senador Eduardo Suplicy (BLO-
CO/PT-SP)

– 8 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 159, de 2003, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder subvenção eco-
nômica à Companhia de Navegação do São 
Francisco – FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra (MINO-
RIA/PSDB-PE)

– 9 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 18, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 18, de 2004, proveniente 
da Medida Provisória nº 160, de 2003, que dis-
põe sobre a instituição de Gratificação Tempo-

rária para servidores Técnico-Administrativos 
e Técnico-Marítimos das Instituições Federais 
de Ensino e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Flávio Arns (BLOCO/
PT-PR)

– 10 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 19, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 19, de 2004, pro-
veniente da Medida Provisória nº 161, de 
2003, que acresce os arts. 1º-A e 1º-B à Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, com 
o objetivo de regulamentar a partilha com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
da arrecadação da Contribuição e Interven-
ção no Domínio Econômico incidente sobre a 
importação e a comercialização de petróleo 
e seus derivados, gás natural e seus deri-
vados, e álcool etílico combustível (CIDE), 
e dá outras providências.

Relator revisor:

– 11 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 162, de 2004, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no va-
lor de R$ 3.400.000.000,00, para os fins que 
especifica.

Relator revisor: 

– 12 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 20, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 20, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 163, de 2003, 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
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2003, que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relator revisor:

– 13 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 21, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004) 

Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 21, de 2004, 
proveniente da Medida Provisória nº 164, 
de 2003, que dispõe sobre a Contribuição 
para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social incidentes sobre a 
importação de bens e serviços, e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem 
do Dia.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 306, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Petição nº 10, de 2003 (Aviso nº 
87/2003, na origem), do Ministro de Estado da 
Fazenda, que solicita orientação quanto à con-
tratação de operação de crédito interno pela 
Prefeitura Municipal de Alvorada – RS, sem 
prévia autorização do Ministério da Fazenda.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

O Senhor Ministro de Estado da Fazenda so-
licita, por meio da Petição nº 10, de 2003, descrita 
em epígrafe, orientação quanto a procedimento a ser 
adotado em operação de crédito realizada pela Pre-
feitura Municipal de Alvorada (RS), não submetida 
a exame prévio da Secretaria do Tesouro Nacional, 
como determinado pela Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal.

A esse respeito, são tecidas as seguintes consi-
derações na Petição nº 10, com base no Parecer STN/
Copem nº 313, de 2003, também em anexo:

“(...) O Município de Alvorada (RS) cele-
brou com a Companhia Estadual de Energia 
Elétrica – CEEE, em 17-12-2002, Contrato de 
Contribuição Técnica e Relações Comerciais, 
no âmbito do Programa Nacional de Ilumina-
ção Pública Eficiente – RELUZ da Eletrobrás 
(...), no valor de R$1.721.385,49 (um milhão, 
setecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta 
e cinco reais e quarenta e nove centavos), ten-
do como interveniente o Banrisul, com o pro-
pósito de combate ao desperdício de energia 
elétrica na iluminação pública, sem a devida 
autorização desta Secretaria.

O contrato assinado entre as partes 
equipara-se a operação de crédito, de acor-
do como o estabelecido no art. 29, inciso III, 
da Lei Complementar nº 101 (LRF), e no art. 
3º da Resolução nº 43/2001-SF, estando, por 
conseguinte, sujeito a prévia análise por par-
te do Ministério da Fazenda em observância 
ao disposto no art. 32 da LRF e no art. 21 da 
citada Resolução.

Consoante determina o art. 24 da Re-
solução nº 43/SF, no caso de constatação de 
irregularidades na instrução de processos de 
autorização para contratação de operações 
de crédito, há necessidade de comunicação 
do fato ao Poder Legislativo local, ao Tribunal 
de Contas a que estiver jurisdicionado o plei-
teante e ao Senado Federal, devendo o pleito 
ser devolvido à origem. Entretanto, a Resolu-
ção não estabelece a forma de o ente promo-
ver a regularização, ficando, indefinidamente, 
impossibilitado de contratar novas operações 
de crédito. (...)

Assim, ao tempo em que comunicamos a 
irregularidade, solicitamos orientação quanto 
ao encaminhamento para a solução da pen-
dência, haja vista que o Ente aguarda a ma-
nifestação desta Secretaria relativamente à 
situação irregular.”

II – Análise

A Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, 
apresentava lacuna sobre o procedimento a ser tomado 
quando da constatação de contratação de operação 
de crédito de maneira irregular por Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Daí porque o Ministro de Esta-
do da Fazenda solicitou, na já citada Petição nº 10, 
de 2003, orientação sobre como proceder no caso 
acima descrito.

Ocorre que, em 5 de novembro de 2003, poucos 
dias após a expedição da Petição em análise, o Sena-
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do Federal aprovou a Resolução nº 19, de 2003, que 
solucionava definitivamente a dúvida que originou a 
correspondência. Essa nova Resolução altera a Re-
solução nº 43, de 2001, com vistas a:

a) isentar as operações no âmbito do Reluz dos 
limites de endividamento estabelecidos pelo art. 7º da 
Resolução nº 43, de 2001;

b) abrir a possibilidade de regularização de 
operações de crédito contratadas em desacordo 
com a Resolução nº 43, de 2001, mediante envio 
de documentos relativos à operação para verifica-
ção dos limites e condições estabelecidos pelo Se-
nado Federal;

c) isentar as operações no âmbito do Reluz do 
envio de documentos descrito no item b acima, exi-
gindo-se, nesse caso, apenas um comunicado do Es-
tado, Distrito Federal ou Município sobre a existência 
da operação, bem como sobre suas características 
financeiras, tais como prazo, juros e montante.

Isto posto, fica evidente que a Resolução nº 19, 
de 2003, já solucionou a dúvida expressa na Petição 
nº 10, de 2003.

III – Voto

Frente ao exposto, o voto é pelo envio ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda de correspon-
dência expedida por esta Comissão, informando 
que a Resolução nº 19, de 2003, ao alterar os arts. 
3º, 7º e 24 da Resolução do Senado Federal nº 43, 
de 2001, retirou qualquer óbice à regularização da 
operação de crédito da Prefeitura de Alvorada (RS), 
ou de qualquer outro ente subnacional da Federa-
ção, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação 
Pública Eficiente – RELUZ.

Sala da Comissão. – Ramez tebet, Presidente – 
Mão Santa, Relator –  Aloizoi Mercadante – Ana Júlia 
Carepa – Eduardo Suplicy – Delcidio Amaral – Rober-
to Saturnino – Geraldo Mesquita Júnior – Fernando 
Bezerra – Garibaldi Alves Filho – Romero Jucá – Ger-
son Camata – Efraim Morais – Paulo Octavio – Tasso 
Jereissati – Almeida Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providên-
cias.

....................................................................................
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

são adotadas as seguintes definições:
....................................................................................

III – operação de crédito: compromisso finan-
ceiro assumido em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição finan-
ciada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e servi-
ços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros;
....................................................................................

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cum-
primento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por elas controladas, diretas 
ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito 
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 
e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, 
o interesse econômico e social da operação e o aten-
dimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização 
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 
créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicio-
nais dos recursos provenientes da operação, exceto no 
caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados 
pelo Senado Federal:

IV – autorização especifica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabe-
lecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária 
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou 
de créditos adicionais, serão objeto de processo sim-
plificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, 
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total 
dos recursos de operações de crédito nele ingressa-
dos e o das despesas de capital executadas, obser-
vado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de capi-
tal as realizadas sob a forma de empréstimo ou finan-
ciamento as contribuintes, com o intuito de promover 
incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência 
do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta 
ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que 
se refere o inciso I for concedido por instituição 
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financeira controlada pelo ente da Federação, o 
valor da operação será deduzido das despesas 
de capital;

III – (VETADO)
§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do 

Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Mi-
nistério da Fazenda efetuará o registro eletrônico cen-
tralizado e atualizado das dividas públicas interna e 
externa, garantido o acesso público às informações, 
que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;
II – saldos atualizados e limites relativos às dívi-

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e 
concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo 
não conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e créditos.
....................................................................................

Documentos anexados pela secretaria 
geral da mesa, nos termos do art. 250, Pará-
grafo único, do Regimento Interno:

OF. N° 69/2004/CAE

Brasília, 16 de março de 2004

Assunto: Petição nº 10/03

Senhor Ministro,
Encaminho a Vossa Excelência parecer, aprovado 

por esta Comissão, à Petição nº 10, de 2003, que “solicita 
orientação quanto à contratação de operação de crédito 
interno pela Prefeitura Municipal de Alvorada – RS, nos 
termos da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
sem prévia autorização do Ministério da Fazenda”, tendo 
como Relator o Senador Mão Santa, bem como cópia 
das Resoluções nº 19, de 2003, e nº 43, de 2001.

Atenciosamente, – Senador Ramez Tebet, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso 
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2003

Altera os arts. 3º, 7º e 24 da Resolução 
nº 43, de 2001, do Senado Federal, a fim de 
excluir de seus limites para operações de 
crédito aquelas contratadas junto ao Pro-
grama Nacional de Iluminação Pública Efi-
ciente – Reluz, bem como para viabilizar a 
regularização de operações contratadas 
em conformidade à Lei nº 9.991, de 24 de 
julho de 2000, porém não-autorizadas pelo 
Ministério da Fazenda ou pelo Senado Fe-
deral, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 43, de 2001, do 

Senado Federal, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 2º, renumerando-se o seu atual parágrafo único 
como § 1º:

“Art. 3º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º Não se equiparam a operações de 

crédito:
I – assunção de obrigação entre pes-

soas jurídicas integrantes do mesmo Estado, 
Distrito Federal ou Município, nos termos da 
definição constante do inciso I do art. 2º des-
ta resolução;

II – parcelamento de débitos preexisten-
tes junto a instituições não-financeiras, desde 
que não impliquem elevação do montante da 
dívida consolidada líquida.” (NR)

Art. 2º Os arts. 7º e 24 da Resolução nº 43, de 
2001, do Senado Federal, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º São excluídas dos limites de que 

trata o caput as seguintes modalidades de 
operações de crédito:

I – contratadas pelos Estados e pelos Mu-
nicípios com a União, organismos multilaterais 
de crédito ou instituições oficiais federais de 
crédito ou de fomento, com a finalidade de finan-
ciar projetos de investimento para a melhoria da 
administração das receitas e da gestão fiscal, 
financeira e patrimonial, no âmbito de programa 
proposto pelo Poder Executivo Federal;

II – contratadas no âmbito do Programa 
Nacional de Iluminação Pública Eficiente – RE-
LUZ, estabelecido com base na Lei nº 9.991, 
de 24 de julho de 2000.

 .................................................... “ (NR)
“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Em se constatando a existência de 

operação de crédito contratada junto a instituição 
não-financeira dentro dos limites e condições es-
tabelecidos por esta resolução, porém, sem auto-
rização prévia do Senado Federal ou do Ministério 
da Fazenda, a realização de nova operação de 
crédito pelo Estado, pelo Distrito Federal, ou pelo 
Município fica condicionada à regularização da 
operação pendente de autorização.

§ 5º A solicitação da regularização a que 
se refere o § 4º deve ser encaminhada ao Mi-
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nistério da Fazenda, aplicando-se nesse caso 
as mesmas exigências feitas por esta Resolu-
ção aos pleitos regulares.

§ 6º A verificação dos limites e condições 
das operações em processo de regularização 
a que se refere o § 4º terá como data de refe-
rência aquela em que for protocolado o pedido 
de regularização.

§ 7º A conclusão do processo de regula-
rização de que tratam os §§ 4º e 6º será enca-
minhada pelo Ministério da Fazenda ao Poder 
Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que 
estiver jurisdicionado o pleiteante.” (NR)

Art. 3º São dispensadas da aplicação das pro-
vidências contidas no art. 24 da Resolução nº 43, de 
2001, do Senado Federal, as operações contratadas 
no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública 
Eficiente – RELUZ, estabelecido com base na Lei nº 

9.991, de 2000, que tenham sido realizadas até a data 
da publicação desta resolução, devendo o Estado, o 
Distrito Federal ou o Município apenas comunicar ao 
Ministério da Fazenda a existência da operação, seu 
valor, prazo e demais condições contratuais.

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

Senado Federal, 5 de novembro de 2003. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condições 
de autorização, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas 

nesta resolução as operações de crédito interno e ex-
terno dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, inclusive a concessão de garantia.

CAPÍTULO I 
Das Definições

Art. 2º Considera-se, para os fins desta resolução, 
as seguintes definições:

I – Estado, Distrito Federal e Município: as respec-
tivas administrações diretas, os fundos, as autarquias, 
as fundações e as empresas estatais dependentes;

II – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Mu-

nicípio, que tenha, no exercício anterior, recebido re-
cursos financeiros de seu controlador, destinados ao 
pagamento de despesas com pessoal, de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aque-
les provenientes de aumento de participação acionária, 
e tenha, no exercício corrente, autorização orçamen-
tária para recebimento de recursos financeiros com 
idêntica finalidade;

III – dívida pública consolidada: montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, 
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Esta-
do, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em 
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito para amortização 
em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios 
judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não 
pagos durante a execução do orçamento em que hou-
verem sido incluídos, e das operações de crédito, que, 
embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham 
constado como receitas no orçamento;

IV – dívida pública mobiliária: dívida pública re-
presentada por títulos emitidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios; e

V – dívida consolidada líquida: dívida consolidada 
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações 
financeiras e os demais haveres financeiros.

Parágrafo único. A dívida pública consolidada não 
inclui as obrigações existentes entre as administrações 
diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municí-
pios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações 
e empresas estatais dependentes, ou entre estes.

Art. 3º Constitui operação de crédito, para os 
efeitos desta resolução, os compromissos assumidos 
com credores situados no Pais ou no exterior, em ra-
zão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 
de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo 
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de de-
rivativos financeiros.

Parágrafo único. Equiparam-se a operações de 
crédito:

I – recebimento antecipado de valores de empresa 
em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamen-
te, a maioria do capital social com direito a voto, salvo 
lucros e dividendos, na forma da legislação;

II – assunção direta de compromisso, confissão 
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de títulos de crédito;

III – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços.
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Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, 
para os efeitos desta resolução, o somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências corren-
tes e outras receitas também correntes, deduzidos:

I – nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

II – nos Estados e nos Municípios, a contribuição 
dos servidores para o custeio do seu sistema de previ-
dência e assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 
da Constituição Federal.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas com pessoal, na forma dos 
incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e 
do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês de refe-
rência e nos li (onze) meses anteriores, excluídas as 
duplicidades.

§ 4º Entende-se por mês de referência o mês 
imediatamente anterior àquele em que a receita cor-
rente líquida estiver sendo apurada.

CAPÍTULO II 
Das Vedações

Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios:

I – recebimento antecipado de valores de empresa 
em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamen-
te, a maioria do capital social com direito a voto, salvo 
lucros e dividendos, na forma da legislação;

II – assunção direta de compromisso, confissão 
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando 
esta vedação a empresas estatais dependentes;

III – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços;

IV – realizar operação de crédito que represen-
te violação dos acordos de refinanciamento firmados 
com a união;

V – conceder qualquer subsídio ou isenção, re-
dução da base de cálculo, concessão de crédito pre-
sumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de alí-

quotas e quaisquer outros benefícios tributários, fiscais 
ou financeiros, que não atendam ao disposto no § 6º 
do art. 150, e no inciso VI, e na alínea g do inciso XII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;

VI – em relação aos créditos decorrentes do 
direito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fe-
deral, de participação governamental obrigatória, nas 
modalidades de royalties, participações especiais e 
compensações financeiras, no resultado da exploração 
de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para 
fins de energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental ou zona 
econômica exclusiva:

a) ceder direitos relativos a período posterior ao 
do mandato do chefe do Poder Executivo, exceto para 
capitalização de Fundos de Previdência ou para amor-
tização extraordinária de dívidas com a União;

b) dar em garantia ou captar recursos a título de 
adiantamento ou antecipação, cujas obrigações con-
tratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe 
do Poder Executivo.

§ 1º Constatando-se infração ao disposto no 
caput, e enquanto não promovido o cancelamento ou 
amortização total do débito, as dívidas serão conside-
radas vencidas para efeito do cômputo dos limites dos 
arts. 6º e 7º e a entidade mutuária ficará impedida de 
realizar operação sujeita a esta Resolução.

§ 2º Qualquer receita proveniente da antecipação 
de receitas de royalties será exclusiva para capitaliza-
ção de Fundos de Previdência ou para amortização 
extraordinária de dívidas com a União.

§ 3º Nas operações a que se refere o inciso VI, 
serão observadas as normas e competências da Pre-
vidência Social relativas à formação de Fundos de 
Previdência Social.

CAPÍTULO III 
Dos Limites e Condições para a 

Realização de Operações de Credito

Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere 
o inciso III do art. 167 da Constituição Federal deverá 
ser comprovado mediante apuração das operações 
de crédito e das despesas de capital conforme os cri-
térios definidos no art. 32, § 3º, da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-
se-ão, separadamente, o exercício anterior e o exer-
cício corrente, tomando-se por base:

I – no exercício anterior, as receitas de operações 
de crédito nele realizadas e as despesas de capital 
nele executadas; e
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II – no exercício corrente, as receitas de opera-
ção de credito e as despesas de capital constantes da 
lei orçamentária.

§ 2º Não serão computados como despesas de 
capital, para os fins deste artigo:

I – o montante referente às despesas realizadas, 
ou constantes da lei orçamentária, conforme o caso, 
em cumprimento da devolução a que se refere o art. 
33 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II – as despesas realizadas e as previstas que 
representem empréstimo ou financiamento a con-
tribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, 
tendo por base tributo de competência do ente da Fe-
deração, se resultar a diminuição, direta ou indireta, 
do ônus deste; e

III – as despesas realizadas e as previstas que 
representem inversões financeiras na forma de parti-
cipação acionária em empresas que não sejam con-
troladas, direta ou indiretamente, pelos entes da Fe-
deração ou pela União.

§ 3º O empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso II do § 2º, se concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, terá seu 
valor deduzido das despesas de capital.

§ 4º As operações de antecipação de receitas or-
çamentárias não serão computadas para os fins deste 
artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em 
que forem contratadas.

§ 5º Para efeito do disposto neste artigo, entende-
se por operação de crédito realizada em um exercício 
o montante de liberação contratualmente previsto para 
o mesmo exercício.

§ 6º Nas operações de crédito com liberação 
prevista para mais de um exercício financeiro, o limite 
computado a cada ano levará em consideração apenas 
a parcela a ser nele liberada.

Art. 7º As operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ob-
servarão, ainda, os seguintes limites:

I – o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ser superior a 
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, 
definida no art. 4º;

II – o comprometimento anual com amortizações, 
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclu-
sive relativos a valores a desembolsar de operações 
de crédito já contratadas e a contratar, não poderá 
exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida;

III – o montante da dívida consolidada não pode-
rá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, 
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite 

global para o montante da dívida consolidada dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de 
operações de crédito com liberação prevista para mais 
de um exercício, será calculado levando em conside-
ração o cronograma anual de ingresso, projetando-se 
a receita corrente líquida de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 6º deste artigo.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de concessão de garantias e de antecipação de 
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos 
arts. 9º e 10, respectivamente.

§ 3º São excluídas dos limites de que trata o 
caput as operações de crédito contratadas pelos Es-
tados e pelos Municípios, com a União, organismos 
multilaterais de crédito ou instituições oficiais federais 
de crédito ou de fomento, com a finalidade de finan-
ciar projetos de investimento para a melhoria da ad-
ministração das receitas e da gestão fiscal, financeira 
e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo 
Poder Executivo Federal.

§ 4º O cálculo do comprometimento a que se 
refere o inciso II do caput será feito pela média anu-
al, nos 5 (cinco) exercícios financeiros subseqüentes, 
incluído o da própria apuração, da relação entre o 
comprometimento previsto e a receita corrente líquida 
projetada ano a ano.

§ 5º Os entes da Federação que apresentarem a 
média anual referida no § 6º superior a 10% (dez por 
cento) deverão apresentar tendência não crescente 
quanto ao comprometimento de que trata o inciso II 
do caput.

§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita cor-
rente líquida será projetada mediante a aplicação de 
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da 
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período 
de 12 (doze) meses findos no mês de referência.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de reestruturação e recomposição do prin-
cipal de dívidas.

§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica 
às operações de crédito que, na data da publicação 
desta Resolução estejam previstas nos Programas 
de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da 
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso 
dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de 
suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas 
que, limitadas ao montante global previsto, vierem a 
substituí-las.

Art. 8º O Ministério da Fazenda não encaminhará 
ao Senado Federal pedido de autorização para a con-
tratação de operação de crédito de tomador que esteja 
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inadimplente com instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional.

Art. 9º O saldo global das garantias concedidas 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
não poderá exceder a 22% (vinte e dois por cento) da re-
ceita corrente líquida, calculada na forma do art. 4º.

Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária não poderá 
exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 
7% (sete por cento) da receita corrente líquida, definida 
no art. 4º, observado o disposto nos arts. 14 e 15.

Art. 11. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios somente poderão 
emitir títulos da dívida pública no montante necessá-
rio ao refinanciamento do principal devidamente atu-
alizado de suas obrigações, representadas por essa 
espécie de títulos.

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 11 será 
observado o seguinte:

I – é definido o percentual mínimo de 5% (cinco 
por cento) para o resgate dos títulos da dívida pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 
seu vencimento, refinanciando-se no máximo 95% (no-
venta e cinco por cento) do montante vincendo;

II – o Estado, o Distrito Federal ou o Município 
cujo dispêndio anual, definido no inciso II do art. 7º, 
seja inferior a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida deve promover res-
gate adicional aos 5% (cinco por cento) estabelecidos 
no inciso I, em valor suficiente para que o dispêndio 
anual atinja 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida;

III – em caso excepcional, devidamente justifi-
cado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio 
do Ministério da Fazenda, autorização para o não 
cumprimento dos limites fixados nos arts. 6º e 7º, ex-
clusivamente para fins de refinanciamento de títulos 
da dívida pública.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos títulos da dívida pública emitidos com vistas a 
atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes 
de pagamento, objeto do parágrafo único do art. 33 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 13. A dívida mobiliária dos Estados e do Dis-
trito Federal, objeto de refinanciamento ao amparo da 
Lei nº 9.496, de 1997, e a dos Municípios poderá ser 
paga em até 360 (trezentas e sessenta) prestações 
mensais e sucessivas, nos termos de contrato que 
vier a ser firmado entre a União e a respectiva unida-
de federada.

§ 1º A obtenção do refinanciamento de que tra-
ta o caput para os títulos públicos emitidos para o 

pagamento de precatórios judiciais é condicionada à 
comprovação, pelo Estado ou pelo Município emissor, 
da regularidade da emissão, mediante apresentação 
de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas 
a que esteja jurisdicionado, acompanhada de toda a 
documentação necessária, comprovando a existên-
cia dos precatórios em 5 de outubro de 1988 e seu 
enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como a efetiva utili-
zação dos recursos captados em emissões similares, 
anteriormente autorizadas pelo Senado Federal, no 
pagamento dos precatórios definidos pelo citado dis-
positivo constitucional.

§ 2º Os títulos públicos emitidos para pagamento 
de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e que não 
cumprirem o disposto no § 1º, somente poderão ser 
refinanciados para pagamento em 120 (cento e vinte) 
parcelas iguais e sucessivas.

§ 3º Os títulos públicos emitidos após 13 de de-
zembro de 1995, para pagamento de precatórios ju-
diciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, excluídos os não negocia-
dos, poderão ser refinanciados junto à União em até 
120 (cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas, nos 
termos do caput deste artigo, desde que os Estados 
e os Municípios emissores comprovem que tomaram 
as providências judiciais cabíveis, visando o ressarci-
mento dos valores referentes a deságios concedidos 
e “taxas de sucesso” pagas.

§ 4º Até que haja pronunciamento final da Justi-
ça sobre a validade dos títulos a que se refere o § 3º, 
a União deverá depositar os valores correspondentes 
aos seus refinanciamentos em depósito judicial vin-
culado, a partir da data do respectivo vencimento, em 
nome do Estado ou do Município emissor.

Art. 14. A operação de crédito por antecipação 
de receita orçamentária deve cumprir as seguintes 
condições:

I – realizar-se somente a partir do décimo dia do 
início do exercício;

II – ser liquidada, com juros e outros encargos 
incidentes, até o dia 10 (dez) de dezembro de cada 
ano;

III – não será autorizada se forem cobrados ou-
tros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – será vedada enquanto existir operação an-
terior da mesma natureza não integralmente resga-
tada.

Art. 15. É vedada a contratação de operação de 
crédito nos 2 (dois) quadrimestres anteriores ao final 

    425ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     425ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     425ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 08497 

do mandato do chefe do Poder Executivo do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município.

§ 1º Excetua-se da vedação a que se refere o 
caput deste artigo o refinanciamento da dívida mo-
biliaria.

§ 2º No caso de operações por antecipação de 
receita orçamentária, a contratação é vedada no últi-
mo ano de exercício do mandato do chefe do Poder 
Executivo.

Art. 16. É vedada a contratação de operações de 
crédito pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios que respondam por valores devidos, ven-
cidos e não pagos, de principal ou encargos, relativos 
às dívidas consolidada, mobiliária ou por antecipa-
ção de receita orçamentária e a precatórios judiciais 
emitidos a partir de 5 de maio de 2000, e não pagos 
durante a execução do orçamento em que houverem 
sido incluídos.

Art. 17. É vedada a contratação de operação de 
crédito em que seja prestada garantia ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município por instituição finan-
ceira por ele controlada.

Art. 18. A concessão de garantia, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a operações 
de crédito interno e externo exigirá:

I – o oferecimento de contragarantias, em valor 
igual ou superior ao da garantia a ser concedida;

II – a adimplência do tomador relativamente a 
suas obrigações para com o garantidor e as entidades 
por ele controladas.

§ 1º Consideram-se inadimplentes os tomadores 
com dívidas vencidas por prazo igual ou superior a 30 
(trinta) dias e não renegociadas.

§ 2º A comprovação do disposto no inciso II será 
feita por meio de certidão do Tribunal de Contas a que 
esteja jurisdicionado o garantidor.

§ 3º Não será exigida contragarantia de órgãos 
e entidades que integrem o próprio Estado, o Distrito 
Federal, ou o Município, conforme definido no art. 2º 
desta Resolução.

§ 4º O Estado, o Distrito Federal ou o Município 
que tiver dívida honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de cré-
dito, não poderá contratar novas operações de crédito 
até a total liquidação da mencionada dívida.

§ 5º Excetua-se da vedação a que se refere o § 
4º, o refinanciamento da dívida mobiliária.

Art. 19. As leis que autorizem os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios a emitir títulos da dívida 
pública deverão conter dispositivos garantindo que:

I – a dívida resultante de títulos vencidos e não 
resgatados será atualizada pelos mesmos critérios de 
correção e remuneração dos títulos que a geraram;

II – os títulos guardem equivalência com os tí-
tulos federais, tenham poder liberatório para fins de 
pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não 
sejam inferiores a 6 (seis) meses, contados da data 
de sua emissão.

Art. 20. Os contratos relativos a operações de 
crédito externo não podem conter qualquer cláusula:

I – de natureza política;
II – atentatória à soberania nacional e à ordem 

pública;
III – contrária à Constituição e às leis brasilei-

ras; e
IV – que implique compensação automática de 

débitos e créditos.

CAPÍTULO IV 
Dos pleitos para a realização 

de operações de crédito

Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios encaminharão ao Ministério da Fazenda os pe-
didos de autorização para a realização das operações 
de crédito de que trata esta Resolução, acompanhados 
de proposta da instituição financeira, instruídos com:

I – pedido do chefe do Poder Executivo, acompa-
nhado de pareceres técnicos e jurídicos, demonstran-
do a relação custo-benefício, o interesse econômico 
e social da operação e o cumprimento dos limites e 
condições estabelecidos por esta Resolução;

II – autorização legislativa para a realização da 
operação;

III – comprovação da inclusão no orçamento dos 
recursos provenientes da operação pleiteada, exceto 
no caso de operações por antecipação de receita or-
çamentária;

IV – certidão expedida pelo Tribunal de Contas 
competente atestando:

a) em relação às contas do último exercício ana-
lisado, o cumprimento do disposto no § 2º do art. 12; 
no art. 23; no § 3º do art. 33; no art. 37; no §2º do art. 
52; no § 3º do art. 55; e no art. 70, todos da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000;

b) em relação às contas dos exercícios ainda não 
analisados, e, quando pertinente, do exercício em curso, 
o cumprimento das exigências estabelecidas no § 2º 
do art. 12; no art. 23; no § 2º do art. 52; no § 3º do art. 
55; e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, de acordo com as informações constantes 
nos relatórios resumidos da execução orçamentária e 
nos de gestão fiscal;

c) a certidão deverá ser acompanhada de decla-
ração do chefe do Poder Executivo de que as contas 
ainda não analisadas estão em conformidade com o 
disposto na alínea a;
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V – declaração do chefe do Poder Executivo ates-
tando o atendimento do inciso III do art. 5º;

VI – comprovação da Secretaria do Tesouro Na-
cional quanto ao adimplemento com a União relativa 
aos financiamentos e refinanciamentos por ela conce-
didos, bem como as garantias a operações de crédito, 
que tenham sido, eventualmente, honradas;

VII – no caso específico dos Municípios, certidão 
emitida pela Secretaria responsável pela adminis-
tração financeira do Estado de sua localização, que 
ateste a inexistência de débito decorrente de garantia 
a operação de crédito que tenha sido, eventualmente, 
honrada;

VIII – certidões que atestem a regularidade junto 
ao Programa de Integração Social – PIS, ao Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PASEP, ao Fundo de Investimento Social – FINSO-
CIAL, à Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS e o cumprimento da Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 1998;

IX – cronogramas de dispêndio com as dívidas 
interna e externa e com a operação a ser realizada;

X – relação de todas as dívidas, com seus va-
lores atualizados, inclusive daqueles vencidos e não 
pagos, assinada pelo chefe do Poder Executivo e pelo 
secretário de Governo responsável pela administração 
financeira;

XI – balancetes mensais consolidados, assina-
dos pelo chefe do Poder Executivo e pelo Secretário 
de Governo responsável pela administração financei-
ra, para fins de cálculo dos limites de que trata esta 
Resolução;

XII – comprovação do encaminhamento das con-
tas ao Poder Executivo da União, para fins da conso-
lidação de que trata o caput do art. 51 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000;

XIII – comprovação das publicações a que se 
referem os arts. 52 e 55, § 2º, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000;

XIV – lei orçamentária do exercício em curso; e
XV – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercí-

cio em curso.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às 

operações de antecipação de receita orçamentária, 
que serão reguladas pelo art. 22.

§ 2º Dispensa-se a exigência de apresentação 
de documento especificado no inciso VIII, quando a 
operação de crédito se vincular à regularização do 
referido débito.

Art. 22. Os pedidos de autorização para a con-
tratação de operações de crédito por antecipação de 

receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios serão instruídos com:

I – documentação prevista nos incisos I, II, IV a 
VIII e XI a XIII do art. 21;

II – solicitação da instituição financeira que te-
nha apresentado, ao Estado, ao Distrito Federal ou 
ao Município, proposta firme de operação de crédito, 
contendo cronograma de reembolso, montante, prazo, 
juros e garantias; e

III – documento, assinado pelo chefe do Poder 
Executivo, discriminando as condições da operação 
proposta pela instituição financeira e contendo decla-
ração de concordância com as mesmas.

Art. 23. Os pedidos de autorização para a rea-
lização de operações de crédito interno ou externo 
de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, que envolvam aval ou garantia da União 
deverão conter:

I – exposição de motivos do Ministro da Fazenda, 
da qual conste a classificação da situação financeira 
do pleiteante, em conformidade com a norma do Mi-
nistério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade 
de pagamento dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

II – pareceres da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Fazenda, em conformidade com os pro-
cedimentos estabelecidos pela legislação que regula 
a matéria; e

III – documentação de que trata o art. 21.
Parágrafo único. No caso de operações de cré-

dito externas, a documentação de que trata o caput 
deverá ser encaminhada ao Senado Federal por meio 
de mensagem do Presidente da República.

Art. 24. A constatação de irregularidades na ins-
trução de processos de autorização regidos por esta 
Resolução, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda 
quanto no do Senado Federal, implicará a devolução 
do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais comi-
nações legais aos infratores.

§ 1º A devolução de que trata este artigo deverá 
ser comunicada ao Poder Legislativo local e ao Tribunal 
de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante.

§ 2º Caso a irregularidade seja constatada pelo 
Ministério da Fazenda, este deverá informar, também, 
ao Senado Federal.

§ 3º A Comissão de Assuntos Econômicos ou o 
Plenário do Senado Federal poderão realizar diligên-
cias junto aos pleiteantes, no sentido de dirimir dúvidas 
e obter esclarecimentos.

Art. 25. O encaminhamento dos pleitos pelo Mi-
nistério da Fazenda ao Senado Federal deve ser feito 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado do 
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recebimento da documentação completa exigida por 
esta Resolução.

§ 1º Caso o Ministério da Fazenda constate que 
a documentação recebida não é suficiente para sua 
análise, solicitará a complementação dos documentos 
e informações, fluindo igual prazo a partir do cumpri-
mento das exigências.

§ 2º Não atendidas as exigências no prazo de 
que trata o caput deste artigo, o pleito deverá ser in-
deferido.

Art. 26. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios, caso tenham dívidas referentes a operações 
de crédito ou parcelamento de débitos relativos às 
contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 
da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, deverão remeter, quando 
solicitado, ao Ministério da Fazenda:

I – informações sobre o montante das dívidas 
flutuante e consolidada, interna e externa;

II – cronogramas de pagamento de amortizações, 
juros e demais encargos das referidas dívidas, inclu-
sive os parcelamentos de débitos relativos às contri-
buições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da 
Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, com especificação das parcelas 
vencidas e não pagas; e

III – balancetes mensais e síntese da execução 
orçamentária.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
no caput implicará a paralisação da análise de novos 
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.

Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios deverão encaminhar ao Ministério da Fazenda, 
na forma e periodicidade a ser definida em instrução 
específica daquele Órgão, as informações necessá-
rias para o acompanhamento das operações de cré-
dito aprovadas nos termos desta Resolução e para a 
constituição do registro eletrônico centralizado e atu-
alizado das dívidas públicas interna e externa, con-
forme previsto nos arts. 31 e 32 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
neste artigo implicará a paralisação da análise de novos 
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.

Art. 28. São sujeitas a autorização específica do 
Senado Federal as seguintes modalidades de opera-
ções:

I – de crédito externo;
II – decorrentes de convênios para aquisição de 

bens e serviços no exterior;
III – de emissão de títulos da dívida pública;
IV – de emissão de debêntures ou assunção de 

obrigações por entidades controladas pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exer-
çam atividade produtiva ou não possuam fonte própria 
de receitas.

Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao 
Ministério da Fazenda, para as providências cabíveis, 
o pedido de autorização para contratação de operação 
de crédito cuja documentação esteja em desacordo 
com o disposto nesta Resolução.

Art. 29. Os pleitos referentes a operações de 
crédito sujeitas a autorização específica do Senado 
Federal serão encaminhados pelo Ministério da Fa-
zenda ao Senado Federal quando atenderem aos re-
quisitos mínimos definidos no art. 32, acompanhados 
de parecer técnico que contenha, obrigatoriamente, 
os seguintes pontos:

I – demonstrativo do cumprimento dos requisitos 
mínimos definidos no art. 32;

II – análise do mérito da operação de crédito, 
avaliando sua oportunidade, seus custos e demais 
condições, e seu impacto sobre as necessidades de 
financiamento do setor público; e

III – demonstrativo do perfil de endividamento da 
entidade pública solicitante, antes e depois da realiza-
ção da operação.

§ 1º O parecer a que se refere o caput incluirá, 
obrigatoriamente, conclusão favorável ou contrária ao 
mérito do pleito.

§ 2º Nos pleitos relativos a emissão de títulos 
da dívida pública, o parecer a que se refere o caput 
conterá, também:

I – especificação do valor dos títulos a serem 
emitidos e do valor do estoque de títulos do mesmo 
emissor já existentes, com indicação das datas de re-
ferência de tais valores;

II – análise do impacto da operação de crédito 
no mercado mobiliário e do desempenho dos títulos 
já emitidos nesse mercado; e

III – em se tratando de refinanciamento de títu-
los vincendos, histórico da evolução dos títulos desde 
sua emissão, registrando-se sua valorização ao longo 
do tempo.

Art. 30. Quando não atenderem aos requisitos 
mínimos definidos no art. 32, os pleitos referentes a 
operações de crédito sujeitas a autorização específi-
ca do Senado Federal não serão encaminhados pelo 
Ministério da Fazenda ao Senado Federal.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda devol-
verá os pleitos a que se refere o caput, ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município de origem, comuni-
cando o fato ao Senado Federal.

Art. 31. As operações de crédito não sujeitas a au-
torização específica do Senado Federal serão objeto do 
seguinte procedimento pelo Ministério da Fazenda:
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I – os pleitos que não atenderem aos requisi-
tos mínimos definidos no art. 32 serão indeferidos de 
imediato;

II – os pleitos que atenderem aos requisitos míni-
mos, definidos no art. 32, serão autorizados no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 32. Considera-se requisito mínimo, para os 
fins desta resolução, o cumprimento, quando se apli-
car, do disposto nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 21, 22 e 23.

Art. 33. Os pedidos de autorização para a re-
alização de operações de crédito de que trata esta 
resolução não poderão ser apreciados em regime de 
urgência, salvo quando proposto pela Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Art. 34. A reunião da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos que deliberar sobre pedido de autorização 
para a realização das operações de crédito de que 
trata esta resolução deverá contar com a presença 
de representante do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, para apresentação do pleito, e de repre-
sentante do Ministério da Fazenda, para exposição do 
parecer por ele emitido.

Parágrafo único. O não-comparecimento de qual-
quer desses representantes implicará o adiamento da 
votação do pleito, que passará ao primeiro lugar da 
pauta da reunião seguinte.

Art. 35. A indicação dos relatores dos pedidos de 
autorização para realização de operações de crédito 
de que trata esta resolução será feita mediante a es-
trita observância da ordem de entrada do pedido na 
Comissão de Assuntos Econômicos e da relação de 
membros titulares da mesma Comissão, nos temos do 
art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal.

Parágrafo único. Senador já indicado como rela-
tor de pedido de que trata o caput não será designado 
novamente antes que todos os membros titulares da 
referida Comissão tenham sido designados relatores 
de pedidos da mesma espécie.

CAPÍTULO V 
Das Operações de Antecipação de Receita 
Orçamentária e Venda de Títulos Públicos

Art. 36. As operações de antecipação de recei-
ta orçamentária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios serão efetuadas mediante abertura 
de crédito junto à instituição financeira vencedora em 
processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco 
Central do Brasil.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará 
normas específicas para regulamentar os procedimen-
tos operacionais do processo de que trata o caput.

Art. 37. O Ministério da Fazenda analisará o en-
quadramento das operações de antecipação de receita 
orçamentária no disposto nesta resolução, tomando 
por base as condições da proposta firme de que trata 
o inciso II do art. 22.

§ 1º Estando o pleito de realização da operação 
de antecipação de receita orçamentária enquadrado 
nas exigências desta resolução, o Ministério da Fazen-
da solicitará ao Banco Central do Brasil a realização 
do processo competitivo eletrônico, que se dará por 
meio da divulgação da proposta firme a todo o sistema 
financeiro, em recinto ou meio eletrônico mantido por 
entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários ou em meio eletrônico manti-
do pelo Banco Central do Brasil, sendo permitido a 
qualquer instituição financeira, inclusive àquela que 
encaminhou a proposta firme ao Ministério da Fazen-
da, oferecer a mesma operação com juros inferiores 
ao da proposta firme inicial.

§ 2º O resultado do processo competitivo de que 
trata o § 1º será divulgado pelo Banco Central do Bra-
sil, sempre que possível por meio eletrônico, a todas 
as instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Mi-
nistério da Fazenda, ao Poder Legislativo do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, 
e ao Tribunal de Contas competente, com descrição 
detalhada das ofertas realizadas.

§ 3º Não serão aceitas propostas que cobrem 
outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
a qual deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou inde-
xada à Taxa Básica Financeira – TBF.

§ 4º A proposta firme não poderá apresentar taxa 
de juros superior a uma vez e meia a TBF vigente no 
dia do seu encaminhamento.

§ 5º A novação de operações vincendas ou ven-
cidas será submetida ao mesmo rito de análise e pro-
cesso competitivo das operações novas.

§ 6º Realizado o processo competitivo de que 
trata o § 1º, a operação de antecipação da receita or-
çamentária só poderá ser contratada após a entrega, 
ao Ministério da Fazenda, de declaração da não ocor-
rência de reciprocidade ou condição especial que re-
presente custo adicional ao expresso pela taxa de juros 
da operação, assinada por representante da instituição 
financeira e pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 38. Os pedidos de autorização para o lan-
çamento, oferta pública ou colocação no mercado de 
títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos 
vincendos, devem ser encaminhados pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios ao Ministério 
da Fazenda, com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) dias úteis do primeiro vencimento dos títulos a 
serem refinanciados.
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§ 1º O descumprimento do disposto no caput im-
plicará a alteração das datas-base de todos os títulos 
a serem emitidos, que serão postergadas por período 
equivalente ao número de dias úteis de atraso, sem 
que haja a correspondente correção do valor nominal 
dos títulos a serem emitidos.

§ 2º Estando incompleta a documentação en-
caminhada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo 
Município, o Ministério da Fazenda solicitará a com-
plementação dos documentos e informações, consi-
derando-se, para efeito do disposto no § 1º, a data de 
entrega da documentação completa.

Art. 39. A venda de títulos da dívida pública por 
seus emissores será efetuada, obrigatoriamente, em lei-
lões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central 
do Brasil ou por entidade auto-reguladora autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

§ 1º O Banco Central do Brasil baixará normas 
específicas para regulamentar os procedimentos ope-
racionais dos leilões de que trata este artigo.

§ 2º É obrigatória a publicação de edital do leilão 
a que se refere o caput com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis da data prevista para sua realização.

§ 3º Após a realização do leilão eletrônico, o Ban-
co Central do Brasil encaminhará as informações rele-
vantes sobre os mesmos, sempre que possível por meio 
eletrônico, às instituições financeiras, ao Ministério da 
Fazenda, ao Senado Federal, ao Poder Legislativo do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme 
o caso, e ao Tribunal de Contas competente.

§ 4º A recolocação, no mercado, de títulos da 
dívida pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, mantidos em suas respectivas tesoura-
rias ou fundos das dívidas, será feita, obrigatoriamen-
te, por meio de leilões eletrônicos, na forma definida 
neste artigo.

Art. 40. O Senado Federal solicitará ao Banco 
Central do Brasil, quando julgar necessário, a fiscali-
zação de operação de crédito específica junto à insti-
tuição financeira credora.

Art. 41. O Ministério da Fazenda informará men-
salmente ao Senado Federal:

I – a posição de endividamento dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
autarquias e fundações;

II – cada uma das operações de crédito autori-
zadas e não autorizadas no período, fornecendo da-
dos sobre:

a) entidade mutuária;
b) prazo da operação;
c) condições de contratação, tais como valor, 

garantias e taxas de juros;

III – número de instituições financeiras participan-
tes das operações de crédito autorizadas no período, 
classificadas por tipo de operação;

IV – número de instituições financeiras que apre-
sentaram propostas para realização de operações de 
antecipação de receita orçamentária, no processo 
competitivo definido pelo art. 36; e

V – outras informações pertinentes.
§ 1º O Ministério da Fazenda efetuará o registro 

eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públi-
cas interna e externa, garantindo o acesso público às 
informações, nos termos do art. 32 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000.

§ 2º Os nomes das instituições financeiras au-
torizadas a realizar as operações de antecipação de 
receita orçamentária serão informados exclusivamente 
ao Senado Federal.

Art. 42. O Ministério da Fazenda encaminhará, 
trimestralmente, à Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal, relatório analítico das operações 
de compra e venda de títulos públicos de responsa-
bilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios realizadas no período, com especificação, para 
cada resolução autorizativa do Senado Federal, da 
modalidade da operação, dos valores e quantidades 
negociadas, de seus custos e deságios e da relação 
dos participantes da cadeia de compra e venda.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, sem-
pre que solicitado, encaminhará ao Senado Federal re-
lação dos participantes da cadeia de compra e venda 
a que se refere o caput deste artigo.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 43. Os protocolos e contratos, e suas poste-
riores alterações, firmados pelos Estados e pelo Dis-
trito Federal com a União, relativos à renegociação de 
dívidas preexistentes, sob a égide da Lei nº 9.496, de 
1997, serão encaminhados à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para apreciação no prazo de 15 (quinze) 
dias, submetendo-se o resultante parecer à delibera-
ção do Plenário do Senado Federal.

§ 1º É dispensada a instrução, nos termos do art. 
21, dos pedidos de autorização para a execução dos 
protocolos e contratos de que trata o caput.

§ 2º O Poder Executivo Federal instruirá os pe-
didos de autorização para a execução dos protocolos 
e contratos de que trata o caput com as minutas dos 
respectivos protocolos e contratos, acrescidas dos pa-
receres emitidos por seus órgãos técnicos tais como a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria 
do Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil.
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§ 3º O montante e os serviços das operações 
de crédito decorrentes dos protocolos e contratos de 
que trata o caput, não serão computados nos limites 
estabelecidos nos arts. 6º e 7º.

§ 4º Em nenhuma hipótese será examinado pelo 
Senado Federal pedido de autorização para a execução 
dos protocolos e contratos de que trata o caput, sem 
que nele estejam contidas as seguintes informações:

I – receita corrente líquida, na forma definida no 
art. 4º; e

II – montante das dívidas a serem negociadas.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, também 

aos contratos firmados entre os Municípios e a União 
para o refinanciamento de suas respectivas dividas 
globais.

Art. 44. As resoluções do Senado Federal que 
autorizarem as operações de crédito objeto desta reso-
lução incluirão, ao menos, as seguintes informações:

I – valor da operação e moeda em que será reali-
zada, bem como o critério de atualização monetária;

II – objetivo da operação e órgão executor;
III – condições financeiras básicas da operação, 

inclusive cronograma de liberação de recursos; e
IV – prazo para o exercício da autorização, que 

será de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias e, no 
máximo, 540 (quinhentos e quarenta) dias para as ope-
rações de dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, 
90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos e setenta 
dias, para as demais operações de crédito.

§ 1º Nas operações de crédito autorizadas em 
conformidade com o inciso III do art. 12, a condição 
de excepcionalidade será expressamente mencionada 
no ato de autorização.

§ 2º Nas operações de crédito externo com ga-
rantia da União, a concessão da garantia será expres-
samente mencionada no ato de autorização.

Art. 45. A fiscalização quanto à correta utilização 
dos recursos arrecadados com a venda dos títulos vin-
culados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais 
de Contas a que estão jurisdicionadas as entidades 
emissoras.

Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado Federal poderá, havendo evidên-
cias de irregularidade, realizar diligência nos termos 
do § 3º do art. 24 ou solicitar ao respectivo Tribunal 
de Contas que realize auditoria na aplicação dos re-
cursos obtidos por meio da colocação dos títulos de 
que trata o caput.

Art. 46. O valor atualizado dos recursos obtidos por 
meio da emissão de títulos vinculados ao disposto no pa-
rágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, utilizados para finalidades distintas, 

passa a ser considerado dívida vencida, para efeito do 
cálculo dos limites definidos nos arts. 6º e 7º desta resolu-
ção, até que haja o resgate de títulos em valor atualizado 
equivalente ao desvio de finalidade incorrido.

Art. 47. É permitida a vinculação de receitas pró-
prias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 
155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 
158 e 159, I, a e b, e II, da Constituição Federal, para 
a prestação de garantia ou contragarantia à União e 
suas autarquias e fundações.

Art. 48. Para efeito do disposto no art. 2º da Lei 
nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, é fixado o limite 
de 11% (onze por cento) da receita líquida real, con-
forme definida no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

9.496, de 1997.
§ 1º O valor resultante da aplicação do limite de-

finido no caput será utilizado no pagamento de amor-
tizações, juros e demais encargos da dívida externa 
contratada até 30 de setembro de 1991, do refinancia-
mento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resul-
tantes de renegociações realizadas com base na Lei 
nº 7.976, de 27 de dezembro de 1989, no art. 58 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 8.620, 
de 5 de janeiro de 1993, da comissão de serviços das 
operações amparadas pela Lei nº 8.727, de 1993, 
das dívidas relativas a financiamentos imobiliários 
firmados pelas entidades vinculadas aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, por eles assumidas 
mediante aditivo, e das dívidas resultantes de rene-
gociações realizadas com base na Lei nº 8.727, de 
1993, nessa ordem.

§ 2º A diferença entre o somatório dos pagamen-
tos ocorridos na forma do § 1º e o valor equivalente 
ao limite definido no caput será utilizada no resgate 
da dívida mobiliária.

§ 3º O percentual definido no caput será aplicado 
sobre um duodécimo da receita líquida real.

§ 4º Para efeito de apuração do valor de cada 
uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da 
Lei nº 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios 
com as amortizações, juros e demais encargos das 
dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior ao 
do pagamento da referida prestação.

Art. 49. Aos contratos firmados pelos Estados 
e pelo Distrito Federal com a União, no âmbito do 
Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 
Estadual na Atividade Bancária (PROES) aplica-se o 
disposto no art. 45.

Parágrafo único. Os pleitos de que trata este ar-
tigo são dispensados do cumprimento do disposto no 
art. 15.

Art. 50. O disposto nesta resolução não se aplica 
às atuais autarquias financeiras.
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Art. 51. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 52. Revogam-se as Resoluções nos 78 e 93, 
de 1998; 19, 22, 28, 40 e 74, de 1999; e 58, 62, 63, 64 
e 65, de 2000, todas do Senado Federal.

Senado Federal, 21 de dezembro de 2001. – Se-
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

PARECER Nº 307, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Petição nº 11, de 2003 (Aviso 
nº 388/2003, na origem), que solícita orien-
tação quanto à contratação de operação de 
crédito interno pela Prefeitura Municipal de 
Viamão – RS  nos termos da Resolução nº 
43, de 2001, do Senado Federal, sem prévia 
autorização do Ministério da Fazenda.

Relator: Senador Sérgio Cabral

I – Relatório

O Senhor Ministro de Estado da Fazenda solicita, 
por meio da Petição nº 11, de 2003, descrita em epí-
grafe, orientação quanto a procedimento a ser adotado 
em operação de crédito realizada pela Prefeitura Muni-
cipal de Viamão – RS, não submetida a exame prévio 
da Secretaria do Tesouro Nacional, como determinado 
pela Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

A esse respeito, esclarece o Parecer STN/CO-
PEM nº 314, de 2003:

(...) foi constatado que o referido município ha-
via celebrado com a Companhia Estadual de 
Energia Elétrica – CEEE, em 17-12-2002, um 
Contrato de contribuição Técnica e Relações 
Comercias, no âmbito do Programa Nacional 
de iluminação Pública Eficiente – RELUZ da 
Eletrobrás (...) com o propósito de combate 
ao desperdício de energia elétrica na ilumina-
ção pública, sem a devida autorização desta 
Secretaria.
(...) o contrato assinado ente as partes equipa-
ra-se a operação de crédito, de acordo como o 
estabelecido no art. 29, inciso III da Lei Com-
plementar 101 (LRF), e no art. 3º da Resolução 
do Senado Federal nº 43, de 2001, estando, por 
conseguinte, sujeito a prévia análise por parte 
do Ministério da Fazenda em observância ao 
disposto no art. 32 da LRF e no art. 21 (...)
(...) consoante determina o art. 24 da Reso-
lução nº 43/SF, no caso de constatação de 
irregularidades na instrução de processos de 
autorização para contratação de operações 
de crédito, há necessidade de comunicação 

do fato ao Poder Legislativo local, ao Tribunal 
de Contas a que estiver jurisdicionado o plei-
teante e ao Senado Federal.
Dessa forma (...) propomos (...) seja solicitada 
(ao Senado Federal) orientação quanto ao en-
caminhamento para solução da pendência”.

II – Análise

A Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, 
apresentava lacuna sobre o procedimento a ser to-
mado quando da constatação de contratação de ope-
ração de crédito de maneira irregular por Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Daí porque o Ministro 
de Estado da Fazenda solicitou, em oficio de outubro 
de 2003, orientação sobre como proceder no caso 
acima descrito.

Ocorre que, poucos dias após a expedição da 
Petição em análise, em 5-11-2003, o Senado Federal 
aprovou a Resolução nº 19, de 2003, que solucionava 
definitivamente a dúvida que originou a correspondên-
cia. Essa nova resolução altera a Resolução nº 43, de 
2001, com vistas a:

a) isentar as operações no âmbito do RE-
LUZ dos limites de endividamento estabelecidos 
pelo art. 7º da Resolução nº 43, de 2001;

b) abrir a possibilidade de regulariza-
ção de operações de crédito contratadas em 
desacordo com a Resolução nº 43, de 2001, 
mediante envio de documentos relativos á ope-
ração para verificação dos limites e condições 
estabelecidos pelo Senado Federal;

c) isentar as operações no âmbito do Re-
luz do envio de documentos descrito no item 
b, acima, exigindo-se, nesse caso, apenas um 
comunicado do Estado, Distrito Federal ou Mu-
nicípio sobre a existência da operação bem 
como sobre suas características financeiras, 
tais como prazo, juros e montante.

Isto posto, fica evidente que a Resolução nº 19, 
de 2003, já solucionou a dúvida expressa na Petição 
nº 11, de 2003.

III – Voto

Frente ao exposto, o voto é pelo envio ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda de correspondência expe-
dida por esta Comissão informando que a Resolução nº 

19, de 2003, ao alterar os arts. 3º, 7º e 24 da Resolução 
do Senado Federal nº 43, de 2001, retirou qualquer óbi-
ce à regularização da operação de crédito da Prefeitura 
de Viamão – RS, ou de qualquer outro Estado, Distrito 
Federal ou Município, no âmbito do Programa Nacional 
de iluminação Pública Eficiente – Reluz.
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Sala da Comissão, 23 de janeiro de 2004.  – 
Ramez Tebet, Presidente – Sergio Cabral, Relator 
– Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Geraldo 
Mesquita Júnior – Fernando Bezerra – Serys Slhes-
sarenko – Duciomar Costa – Garibaldi Alves Filho 
– João Alberto Souza – Valdir Raupp – Ney Suas-
suna – César Borges – Jonas Pinheiro – Almeida 
Lima – Patrícia Saboya Gomes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................

Subseção II 
Do Controle da Despesa Total com Pessoal

....................................................................................
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque 

aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Com-

plementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 
1º do art. 169 da Constituição;

II – o limite legal de comprometimento aplicado 
ás despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito 
o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.
....................................................................................

CAPÍTULO VII 
Da Dívida e do Endividamento

Seção I 
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
são adotadas as seguintes definições:

I – dívida pública consolidada ou fundada: mon-
tante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em vir-
tude de leis, contratos, convênios ou tratados e da re-
alização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses;

II – dívida pública mobiliária: dívida pública repre-
sentada por títulos emitidos pela União, inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III – operação de crédito: compromisso financei-
ro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros;

IV – concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada;

V – refinanciamento da dívida mobiliária: emis-
são de títulos para pagamento do principal acrescido 
da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assun-
ção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo 
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 
exigências dos arts. 15 e 16.

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada 
da União a relativa à emissão de títulos de responsa-
bilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3º Também integram a dívida pública consolida-
da as operações de crédito de prazo inferior a doze me-
ses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida 
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício 
financeiro, o montante do final do exercício anterior, 
somado ao das operações de crédito autorizadas no 
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, 
acrescido de atualização monetária.
....................................................................................

Seção IV 
Das Operações de Crédito

Subseção I 
Da Contratação

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cum-
primento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito 
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 
e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, 
o interesse econômico e social da operação e o aten-
dimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização 
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 
créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicio-
nais dos recursos provenientes da operação, exceto no 
caso de operações por antecipação de receita;
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III – observância dos limites e condições fixados 
pelo Senado Federal;

IV – autorização específica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabe-
lecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária 
federal autorizada, no texto da lei orçamentária ou de 
créditos adicionais, serão objeto de processo simplifi-
cado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, 
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total 
dos recursos de operações de crédito nele ingressa-
dos e o das despesas de capital executadas, obser-
vado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de ca-
pital as realizadas sob a forma de empréstimo ou fi-
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promover 
incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência 
do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta 
ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso I for concedido por instituição financeira 
controlada pelo ente da Federação, o valor da opera-
ção será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)
§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do 

Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Mi-
nistério da Fazenda efetuará o registro eletrônico cen-
tralizado e atualizado das dividas públicas interna e 
externa, garantido o acesso público às informações, 
que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;
II – saldos atualizados e limites relativos às dívi-

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e 
concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito exter-
no não conterão cláusula que importe a compensação 
automática de débitos e créditos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2004

Requeiro, nos termos do caput do art. 22 do Re-
gimento Interno, voto de louvor à Rede Santa Catarina 
de TV (SBT) pelos 15 anos de sua atuação no Estado 
de Santa Catarina. A REDE SC, que possui sucursais 

em Florianópolis, Joivinlle e Chapecó, iniciou suas ati-
vidades na capital catarinense, centrada em questões 
regionais e em projetos e eventos de cunho social, 
cultural, educacional e comunitário.

A importância dada pela REDE SC ao regionalis-
mo lhe rendeu alguns prêmios, tais como: 2000 – Prê-
mio Açorianidade – UFSC – Rede SC Florianópolis; 
2000 – Empresa Cidadã – ADVB – Rede SC Chapecó 
e 2000 – ABRACOMP – Prêmio Colunista 2000 – Rede 
SC Florianópolis.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2003. 
– Senadora Ideli Salvatti, Líder do Bloco de Apoio 
ao governo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao primeiro Líder inscrito, o 
nobre Senador César Borges.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senadora 
Ideli Salvatti, V. Exª está cassando a minha palavra?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não. 
O Presidente não me respondeu, por isso ficamos os 
dois em silêncio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Senadora Ideli Salvatti, eu havia passado a palavra 
ao nobre Senador César Borges, mas se V. Exª pede 
pela ordem, a Presidência lhe concede a palavra e 
pede que o Senador César Borges aguarde.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei rápida. Pedi a 
palavra para falar após a Ordem do Dia, pelo Bloco, e 
a estou cedendo ao Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– A Presidência já anotou devidamente a transferência 
de V. Exª para o Senador Sibá Machado.

Tem V. Exª a palavra, Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que 
o Congresso Nacional deve procurar caminhos a fim de 
impedir a enxurrada de medidas provisórias emitidas 
pelo Governo Federal em uma voracidade legislativa 
nunca vista no País. Não há paralelo com governos 
passados. Trata-se de uma quantidade que chega ao 
intolerável. São aprovados projetos nesta Casa, me-
diante acordo de Lideranças do Governo e de partidos 
coligados, mas já prevendo que o acordo não terá valor, 
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porque o Presidente emitirá medida provisória modifi-
cando a lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Venho discursar a esse respeito, porque o Con-
gresso Nacional se recorda, em especial o Senado 
Federal, da tramitação do Estatuto do Desarmamen-
to, que passou por esta Casa duas vezes – teve no 
Senado sua origem, foi à Câmara dos Deputados, e 
aqui o aprovamos e o aperfeiçoamos o possível. O 
Presidente da República sancionou a matéria no dia 
23 de dezembro e, no dia seguinte, emitiu uma medi-
da provisória modificando esse mesmo estatuto que 
acabara de sancionar.

Senador Tião Viana, trata-se de uma lei aprova-
da pelo Congresso Nacional, Casa que representa a 
vontade do povo brasileiro. O Presidente sancionou a 
lei e, no dia seguinte, modificou-a. E hoje uma nova 
medida provisória impede que aquela lei entre em vi-
gor. Isso é um absurdo!

Senador Ramez Tebet, a lei previa 90 dias para a 
regulamentação de vários itens que deveriam passar 
a vigorar após esse período – o que se daria agora, 
dia 23 de março, já que a matéria foi editada em 23 de 
dezembro. No entanto, agora, o Governo Federal edita 
a Medida Provisória nº 174, que diz que a lei só entrará 
em vigor quando houver sua respectiva regulamenta-
ção, mas não fixa prazo para essa regulamentação.

Isso significa que o Estatuto do Desarmamento 
virou letra morta. Estamos frustrando 82% da popula-
ção brasileira, que queriam a aprovação do Estatuto 
do Desarmamento e esperavam a eficácia dessa lei 
desde a sua sanção pelo Presidente da República ou 
vencidos os prazos da regulamentação.

O Governo Federal não cumpriu suas obrigações, 
não regulamentou a lei, não fez nada para divulgá-la, 
e agora edita uma medida provisória que suspende 
seus efeitos, inclusive em artigos que não precisam 
de regulamentação.

O art. 29, por exemplo, cancela todo porte de 
arma emitido pela Polícia Federal ou pelos respecti-
vos órgãos de segurança estaduais, e não se refere à 
regulamentação. Ou seja, poderíamos hoje ter o porte 
de arma suspenso no País inteiro, independentemente 
de regulamentação da lei.

Pois bem, pela referida medida provisória, foi 
prorrogada, sine die, a entrada em vigor da lei que 
trata do desarmamento.

Concedo um aparte ao nobre Senador Ramez 
Tebet, pedindo desculpas à Senadora Ideli Salvatti – a 
quem ouço em seguida –, pois o Senador estava em 
pé e V. Exª sentada, melhor acomodada.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador César 
Borges, vou me sentar, porque o Regimento me obriga a 
fazer o aparte sentado, embora as considerações de V. 

Exª mereçam a reverência de ficar de pé. Sou daqueles 
que tem lutado muito nesta Casa para dizer que a res-
ponsabilidade também é nossa. V. Exª está observando 
isso. Se todos passarmos a observar os requisitos da 
medida provisória, as situações em que cabe medida 
provisória, elas param de ser editadas. No entanto, o 
Poder Executivo, já há muito tempo, confia demais no 
Legislativo. O Legislativo está sacramentando. Para ser 
franco com V. Exª, estou no meu segundo mandato de 
Senador e nunca vi uma medida provisória ser rejeita-
da. Vou até consultar os Anais da Casa para saber se 
houve alguma medida provisória rejeitada, ao longo dos 
meus nove anos de mandato, Senador César Borges. 
Temos que fazer o que V. Exª está fazendo. Vamos, os 
Senadores, preservar o Legislativo, para que possa ser 
preservado o dispositivo constitucional, que é a maior 
regra da democracia – o princípio da independência e da 
harmonia entre os Poderes –, sob pena de haver quase 
um absolutismo, em razão do instrumento das medidas 
provisórias. O Poder Legislativo acabará perdendo sua 
principal função. Cumprimento V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Ramez Tebet. Observe que se trata 
até de um desrespeito ao Parlamento brasileiro, porque 
a matéria é aprovada; após demorada tramitação no 
Congresso Nacional, o Presidente sanciona a lei e, no 
dia seguinte, modifica-a por uma medida provisória.

Ressalte-se que essa atitude partiu de um Gover-
no que, quando era Oposição, criticou de forma exaus-
tiva e permanente a edição de medidas provisórias 
nos Governos anteriores. Portanto, diante da mudan-
ça completa e total dos princípios e do que pregava, o 
Partido dos Trabalhadores chega ao poder e aprofunda 
os equívocos existentes na nossa Legislação, como é 
o caso das medidas provisórias.

Infelizmente, essa é a realidade. E, quando trago 
aqui esse protesto, faço-o de forma generalizada, mas 
estou exemplificando especificamente com o Estatuto 
do Desarmamento, que hoje é letra morta pelo Exe-
cutivo, que não cumpriu o que devia ter feito para a 
eficácia da lei, edita medida provisória, Sr. Presidente, 
e posterga, sine die, a sua entrada em vigor, o que é 
realmente inaceitável.

Concedo um aparte à nobre Líder do PT nesta 
Casa, a Senadora, por Santa Catarina, Ideli Salvatti.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Muito obri-
gada, Senador César Borges. Não quero entrar no de-
bate travado por V. Exª quanto às modificações feitas 
no Estatuto do Desarmamento por medida provisória, 
pois realizaremos essa discussão quando a medida 
chegar a esta Casa.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senadora, 
já chegou, é o Item nº 6 da pauta de hoje.
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A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador, 
eu sei. Discutiremos a matéria quando de sua vota-
ção. Mas, como tenho ouvido manifestações de vários 
Senadores com relação à edição de medidas provisó-
rias, alegando que o Presidente Lula já baixou cento 
e setenta e tantas medidas provisórias, trago alguns 
dados para conhecimento da Casa. A bem da verdade, 
é bom ressaltar que, a partir da Emenda Constitucional 
nº 32, a numeração das medidas provisórias foi zera-
da e deu-se início à nova numeração em de outubro 
de 2001. De outubro de 2001 a dezembro de 2002, o 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso editou 102 
medidas provisórias. A contagem relativa ao Governo 
Lula teve início na de número 103. Portanto, foram 74 
as medidas provisórias editadas pelo Governo Lula, 
de janeiro de 2003 até agora. Faço essa observação 
para que não paire qualquer dúvida, já que alegam 
que o Lula já editou ou baixou cento e tantas MPs. Na 
verdade, o Governo Lula baixou 74 medidas provisó-
rias, em 15 meses de Governo. Sabemos que, em todo 
início de Governo, são várias as emergências que ne-
cessitam atendimento. Também nos 15 últimos meses 
do Governo Fernando Henrique, foram editadas 102 
medidas provisórias. Pela numeração, estamos na MP 
176, mas nem todas foram baixadas pelo Governo Lula. 
Cento e duas foram editadas ainda na época do Go-
verno Fernando Henrique. Faço esse esclarecimento 
porque, como professora de Matemática, tenho sempre 
o cuidado de que os números traduzam a realidade e 
não sejam usados de forma distorcida.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senadora, 
agradeço o aparte. Apenas fico preocupado quando V. 
Exª entende 76 medidas provisórias com um número 
pequeno. Para mim, é muito. Editar 76 medidas provi-
sórias, só neste período de Governo, é um desrespeito 
para com o Congresso Nacional.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Cé-
sar Borges, V. Exª me permite um aparte. 

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Concedo 
um aparte ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aproveito a 
oportunidade para, como contribuição ao discurso de 
V. Exª, solicitar à Mesa que remeta ao gabinete de V. 
Exª e da Senadora Ideli Salvatti o nome dos signatários 
de todas as medidas provisórias. Se o Presidente Lula 
assinou medidas provisórias de interesse do Governo 
Fernando Henrique, algo aconteceu durante a transi-
ção que a Nação desconhece. Quero saber quem é o 
signatário. Pelo que sei, quando um Governo termina 
e o outro inicia, a contagem é zerada, e querer jogar a 
culpa no Governo que já acabou, que está indefeso, não 
é adequado. A Senadora Ideli Salvatti deve assumir as 
174 medidas provisórias. O Senador Mão Santa está 

comandando um movimento. S. Exª mandou fazer um 
bolo, no cafezinho ao lado, para comemorar a edição 
da MP de número 200. S. Exª está apressado. Já man-
dou buscar os ingredientes no Piauí, porque disse que 
os de lá são melhores do que os daqui, com medo de 
que já na próxima semana se chegue a esse número. 
Contudo, acredito que é chegada a hora de os Líderes 
começarem a assumir a responsabilidade dos atos do 
atual Governo, e não querer jogar embaixo do tapete 
as conseqüências dos seus próprios atos. 

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
o aparte, Senador Heráclito Fortes, penso inclusive que 
o assunto começa a se tornar uma brincadeira, porque 
há uma enxurrada de medidas provisórias em qualquer 
assunto, sem urgência, sem relevância. Infelizmente, 
é assim que está procedendo o Governo do PT, antes 
tão contrário à edição de medidas provisórias.

Concedo um aparte ao nobre Senador Sérgio 
Guerra. 

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
César Borges, ouvi com atenção a palavra da Líder 
do Partido dos Trabalhadores, como também o seu 
discurso. A ação do Governo atual, do ponto de vista 
da sua articulação legislativa, da forma como opera a 
relação Executivo–Legislativo, não pode ser mais ca-
ótica e menos democrática. Formou-se uma maioria, 
aí, no martelo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – No fisio-
logismo. 

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Exato, no 
fisiologismo. Não há nenhuma coerência nessa base 
montada. Parcela muito grande daqueles que apóiam 
este Governo – observamos isso com tranqüilidade 
– torce para o Governo não dar certo, na expectativa 
de que o Governo Lula não se confirma como Governo 
ativo e capaz de produzir, todos imaginam aumentar 
os seus espaços. Uma outra parcela do PT não diz, 
mas está arrependida. Não acredito que pessoas te-
nham defendido por tantos anos tantas coisas, e não 
acreditavam no que diziam. Estão contrariadas. O que 
separa um petista do Presidente do Banco Central são 
quilômetros de distância política, ideológica, técnica, 
compromissos sociais. E este Governo parece Go-
verno, mas não é Governo nenhum, porque não está 
governando o Brasil. Tanto isso é verdade que não 
governa seu relacionamento com o Congresso e cria 
essa confusão de medidas provisórias sem sentido; 
matérias que não deveriam ser objeto de medida provi-
sória são objeto de medida provisória; projetos chegam 
aqui para serem aprovado com total arbitrariedade; os 
prazos são sempre exíguos; a pressão é sempre to-
tal; a discussão é quase nenhuma. Falei, anteontem, 
sobre isso e disse que há algumas exceções. Em al-
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guns momentos, a Liderança do PT ou do Governo, 
do Senador Aloizio Mercadante, foi capaz de abrir e 
sustentar processo de negociação. Mas essa não é a 
regra. A regra é uma volúpia quantitativa, que cria uma 
base imensa que não faz outra coisa a não ser falar 
mal do Governo. Esta crise é do Governo e, agora, 
começa a atingir de maneira substantiva o País. Nós, 
da Oposição, não a criamos, nem estamos cuidando 
de perpetuá-la. Quem faz a manutenção da crise é a 
confusão do Governo, que se reproduz nessa confusão 
dessa proliferação, denunciada com clareza por V. Exª, 
de medidas provisórias sem consistência.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço, 
Senador Sérgio Guerra. V. Exª faz a análise de uma 
realidade que não adianta disfarçar. A crise está den-
tro do próprio Governo. Ela não é feita pela Oposição, 
muito menos pela mídia. Nossa obrigação é denunciar 
à Nação aquilo que não está correto, assim como é da 
mídia, da imprensa, já tão defendida pelo Partido dos 
Trabalhadores. Mas se se deseja uma democracia sem 
Oposição, sem mídia e sem Ministério Público, que se 
tenha coragem de dizer que essa é a democracia do 
Partido dos Trabalhadores. Não entendo isso como 
democracia, mas centralismo democrático de países 
totalitários, ditos “socialistas”, ou seja, ditaduras, cujo 
resultado conhecemos. Felizmente, muitas delas foram 
banidas do mundo moderno.

Concedo um aparte ao Senador Hélio Costa.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Cé-

sar Borges, inicialmente, cumprimento V. Exª pela per-
manente e constante preocupação com a questão do 
Estatuto do Desarmamento, aqui relatado por V. Exª 
de forma brilhante, propiciando ao Plenário da Casa 
oportunidade de votar a favor de uma lei tão importante. 
Apenas gostaria de ressaltar que a Medida Provisória 
tida como Item nº 6 na pauta de votação, agora sobres-
tada, se refere exclusivamente àquelas cidades com 50 
a 250 mil habitantes e certamente pode ser interpreta-
da apenas como uma correção mínima dentro de uma 
proposta – chegam, pelo menos a mim, como Senador, 
inúmeras reivindicações nesse sentido. Mas também 
entendo perfeitamente a preocupação de V. Exª. Na 
verdade, meu aparte é para dizer a V. Exª, Senador 
César Borges, que apresento hoje, coincidentemente, 
à Mesa da Câmara dos Deputados uma proposta de 
emenda constitucional que pretende rever o art. 62 da 
Constituição Federal, exatamente para poder limitar a 
edição de medidas provisórias. Em vez de ser prerro-
gativa apenas do Executivo, com a minha proposta, a 
redação do art. 62 seria: “Em caso de relevância e ur-
gência nos projetos de lei de iniciativa do Presidente 
da República, a Mesa do Congresso Nacional poderá 
conceder medida provisória com força de lei”. Creio 

que talvez isso venha resolver a enxurrada de medidas 
provisórias. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito obri-
gado pelo aparte. Parabenizo V. Exª pela iniciativa.

Penso que precisa sair do Congresso algo para 
reverter essa circunstância, porque agora uma situa-
ção muito ruim está sendo criada para o Estatuto do 
Desarmamento.

O Governo editou a Medida Provisória nº 174, de 
2004, que prorroga por data indefinida os prazos para 
as regras previstas no Estatuto. Essa medida provisó-
ria trata basicamente de prorrogar para data indefinida 
– repito – os prazos da regra de transição nas seguin-
tes situações: a) àquelas que tinham autorização para 
porte de arma de fogo, seja concedida pela Polícia 
Federal e seja pelas autoridades estaduais.

Então, este artigo, o de nº 29, prevê o fim do 
porte de armas no Brasil. Pois, agora, está sem prazo 
a cassação dos portes de armas existentes, porque o 
prazo passa a correr a partir da promulgação da regu-
lamentação, mas nós não sabemos quando vai haver 
essa promulgação.

Outro item também é sobre aqueles que possuem 
armas não registradas. Se tais armas forem de origem 
lícita, deveriam solicitar o registro no prazo máximo 
de cento e oitenta dias a contar da publicação da lei, 
sob pena de responsabilidade penal. Com a edição da 
Medida Provisória nº 174, a contagem de tais prazos 
deve ser operada a partir da publicação do regulamento. 
Só que a medida provisória não está versando sobre 
quando é o regulamento.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Concedo 
o aparte ao nobre Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador 
César Borges, cumprimento V. Exª. O País deve a V. 
Exª o Estatuto do Desarmamento. Eu até comentei que, 
às vezes, um Senador, com uma atitude, um gesto, um 
trabalho, justifica todo o mandato. E comentei, numa 
entrevista na TV Senado, à época da aprovação da ma-
téria, que se V. Exª não fizesse mais nada no Senado, o 
seu mandato, dado pelo voto dos eleitores baianos, já 
estaria justificado só com o trabalho que V. Exª exerceu 
e liderou no Estatuto do Desarmamento.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Cuja lei 
foi de iniciativa de V. Exª.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Começou 
exatamente com um projeto de minha autoria. Gostaria 
de falar sobre o instituto da medida provisória, mais 
precisamente sobre o aparte do Senador Hélio Costa. 
Fui sempre um defensor da medida provisória. Desde 
a época da Constituinte, quando tentaram modificar 
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o trâmite das medidas provisórias, fui contra a alte-
ração. Defendi sempre a medida provisória e, agora, 
creio que o Senador Hélio Costa encontrou o centro 
da questão. Temos que teorizar um pouco, até filosofar 
porque o número de medidas provisórias tem aumen-
tado. É a lentidão do Poder Legislativo. O mundo está 
mudando. Os fatos estão acontecendo rapidamente e 
o Poder Legislativo ainda não conseguiu acompanhar 
o timing dessas transformações. Veja V. Exª que, se 
em uma empresa privada, em uma grande corpora-
ção, gastassem-se 11 anos para tomar uma decisão, 
a corporação teria acabado. Gastamos 11 anos para 
fazer a reforma do Judiciário; 04 anos para o Estatuto 
do Desarmamento, desde o meu projeto inicial até o 
relatório de V. Exª. Em uma empresa privada, se uma 
decisão levasse 04 anos, a empresa já estaria falida. 
Então, o Poder Legislativo tem que começar a alcan-
çar o timing da resposta pronta que a sociedade e o 
País pedem. Agora, o Senador Hélio Costa vem com 
essa idéia maravilhosa de que a Mesa do Congresso, 
em consonância com o Poder Executivo, pode edi-
tar medida provisória. Creio que harmoniza os dois 
Poderes no sentimento daquilo que tem que ter uma 
resposta rápida do Poder Executivo, do Governo. Nós 
todos somos Governo, nós todos somos responsáveis 
igualmente perante os brasileiros por tudo aquilo que 
acontece e por todas as respostas que temos que dar 
à sociedade brasileira. Então, creio que o pronuncia-
mento de V. Exª traz exatamente este debate: de que 
precisamos teorizar, filosofar e precisamos encontrar 
meios de dar mais agilidade à ação do Poder Legisla-
tivo, para acompanhar a rapidez com que os fatos hoje 
nos surpreendem e nos deixam, às vezes, caudatários 
desses acontecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador Cé-
sar Borges, lamento interrompê-lo e adverti-lo, mas o 
tempo de V. Exª terminou.

Dai a César o que é de César e a Deus o que é 
de Deus. Já demos tempo a V. Exª. E há vários Sena-
dores, filhos de Deus.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Então, dê 
mais um tempo a César para eu poder dar um aparte 
ao nobre Senador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Mas há vá-
rios Senadores aqui inscritos, e comunhão é dividir o 
pão. E, em comunicação, nós vamos dividir...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Eu peço 
desculpas ao nobre Senador Cristovam Buarque.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer ao 
Senador Gerson Camata que, no caso do Estatuto do 
Desarmamento, realmente o Legislativo demorou, mas, 
aprovada e sancionada, agora quem está procrasti-

nando é o Executivo, que deveria ter regulamentado 
dentro de 90 dias e não o fez.

Então, a Medida Provisória nº 174, de 2004, al-
tera os prazos previstos nos arts. 29, 30 e 32, da Lei 
nº 10.826, de 2003, que é a Lei do Estatuto do De-
sarmamento, que passarão a afluir apenas após a 
data de publicação de um futuro decreto regulamenta-
dor, que ninguém sabe quando ocorrerá. Será que os 
82% de brasileiros que, segundo pesquisa do Ibope, 
aprovam o controle mais rigoroso das armas de fogo 
concordam com essa atitude do Governo Federal? A 
quem realmente interessa a aprovação dessas medi-
das provisórias?

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que temos medida 
provisória de caráter urgente e relevante, que eleva a 
quantidade de arma de fogo em circulação no País, 
é a de nº 157, que está aqui. Vamos armar milhares 
de homens, porque vamos permitir que as guardas 
municipais sejam armadas. Mas, até agora, não há 
regulamentação para o Estatuto do Desarmamento; 
nem mesmo uma campanha de esclarecimento da 
população foi realizada pelo Governo Federal como 
era desejável e da obrigação dele.

Finalizo, Sr. Presidente. O Governo acaba de 
anunciar uma campanha publicitária de R$8 milhões, 
para tentar mostrar que o Governo não está paralisa-
do, mas, até hoje, não houve uma campanha publi-
citária para a divulgação do importante Estatuto do 
Desarmamento.

Trata-se de um assunto importante e urgente, que 
afeta a vida de milhões e milhões de brasileiros e exi-
ge a mobilização urgente da opinião pública. É preciso 
conscientizar rapidamente a população sobre a nova 
legislação acerca das armas, uma legislação que o País 
possui e desejava. Isso é urgente e relevante.

Por todas as razões apresentadas, o Senado 
Federal não pode permitir a aprovação dessas maté-
rias, que são as medidas provisórias, que modificam 
o Estatuto do Desarmamento e que representam uma 
completa desvirtuação desse importante Estatuto.

Srªs e Srs. Senadores, ainda há tempo de impedir 
que esse cavalo-de-tróia acabe com o sonho do povo 
brasileiro de ver o País sem armas, mais pacífico e, 
certamente, mais seguro.

Sr. Presidente, sei que V. Exª tem uma considera-
ção especial por este seu Par, construída ao longo de 
uma convivência: V. Exª como Governador do Piauí e 
eu como Governador da Bahia. Essa tolerância, agra-
deço-lhe, foi em razão dessa amizade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
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ocupada pelos Srs. Sérgio Zambiasi, 4º Secre-
tário, e Mão Santa, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – V. Exª repre-
senta aqui o Senhor do Bonfim.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambia-
si, do PTB do Rio Grande do Sul. S. Exª dispõe de 
vinte minutos, mas, como um bom gaúcho, dividirá 
esse tempo.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Mão Santa, muito obrigado. Procurarei ser o 
mais breve possível na comunicação, que seguramente 
é do interesse do Rio Grande do Sul e um alerta ao 
Governo Federal sobre o gravíssimo drama que o meu 
Estado vive neste momento, com a estiagem que ele-
va hoje para 211 o número de Municípios gaúchos a 
decretarem situação de emergência e que é um drama 
que se repete em nosso Estado.

Apesar de não se prolongar por períodos tão 
longos como no Nordeste, a falta de chuvas que atu-
almente assola o Rio Grande é cíclica e os efeitos são 
sempre devastadores. Dois meses e meio de chuvas 
escassas já representam prejuízos de R$3 bilhões, 
somente na lavoura de soja gaúcha, riqueza que gera 
divisas para o Estado e para o País.

Os agricultores que, no ano passado, comemo-
raram uma safra recorde, garantida pelas condições 
favoráveis de clima, agora amargam uma quebra de 
30% nas lavouras de soja, um dos nossos produtos 
de exportação, sendo que em alguns desses municí-
pios esse percentual de perdas pode chegar a 70%. 
Também são constatados inúmeros prejuízos em ou-
tras culturas que produzimos, como feijão e o milho, 
este último com uma quebra de até 65% em alguns 
municípios.

Os efeitos da seca estão castigando os gaúchos 
desde janeiro e os reflexos das perdas não se restrin-
gem somente à agricultura. Regiões inteiras estão so-
frendo com a estagnação econômica. Atividades como 
a criação de bovinos, suínos e aves, que dependem 
dos grãos para a produção de rações, também estão 
sendo duramente atingidas. Famílias perdem o resul-
tado de meses de trabalho e não têm como pagar as 
dívidas.

É igualmente dramática a situação das comunida-
des que vivem da pesca e outras atividades de explo-
ração dos recursos naturais das lagoas – a exemplo da 
exploração do camarão e do siri. Centenas de famílias 
de pequenos produtores amargam perdas, quebras 
de até 80% da sua produção. E o ponto mais dramáti-
co dessa situação: as perdas apontadas pela Emater 
são consolidadas, isto é, não serão suavizadas caso 
as chuvas se regularizarem mais adiante.

Diante dessa dura realidade social e econômica, 
considerando que o agronegócio desenvolvido no Rio 
Grande do Sul vem desempenhando um papel funda-
mental no crescimento do PIB, e, considerando a situ-
ação de desespero em que se encontram produtores e 
criadores gaúchos, estamos gestionando junto ao Go-
verno Federal pela liberação de recursos emergenciais 
para as comunidades atingidas pela seca no Rio Gran-
de do Sul. Reforço o apelo já encaminhado ao Gover-
no pela Federação dos Municípios Gaúchos para que 
socorra os nossos colonos neste momento dramático 
devido aos mais de 60 dias de estiagem. Para se ter 
uma idéia da gravidade do problema da seca no Rio 
Grande, em fevereiro, 21 Municípios declararam-se em 
situação de emergência. Hoje são mais de 200. Cerca 
de 150 mil pequenos produtores podem perder tudo 
se o Poder Público não agir rapidamente no sentido de 
amparar essa gente sofrida e trabalhadora.

A Famurs, entidade que representa esses Mu-
nicípios, encaminhou documento ao Governo Federal 
sugerindo algumas medidas que podem minimizar as 
atuais perdas, as principais reivindicações, cujo enca-
minhamento estamos reforçando junto ao Ministro da 
Agricultura, Roberto Rodrigues, e aos Ministros gaú-
chos, Olívio Dutra, das Cidades e Miguel Rossetto, 
da Reforma Agrária. Esperamos que sejam atendidas 
imediatamente.

São essas:

1 – Liberação de recursos financeiros de 
convênios já assinados, contratados e empe-
nhados para a construção de redes de água, 
em virtude da estiagem de 2002, e infelizmen-
te cancelados pelo decreto federal de 13 de 
fevereiro de 2003.

2 – Liberação emergencial de 18 milhões 
de reais para a abertura de poços artesianos 
e redes de água.

3 – Liberação emergencial de 8 milhões 
de reais para a compra de máquinas, cons-
trução de barragens, açudes e bebedouros 
de água.

4 – Elaboração de um programa de irri-
gação para a região atingida que constante-
mente sofre com estiagens.

5 – Parcelamento em cinco anos sem 
juros da dívida de custeio dos pequenos pro-
dutores com vencimento em 2004.

6 – Prorrogação sem juros de todas as 
parcelas de dívidas que vencem em 2004 para 
após o último ano do vencimento do contrato.

7 – Anistia do Pronaf com vencimento 
em 2004.
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8 – Liberação de recursos do Proagro e 
do seguro agrícola, inclusive para as lavouras 
de soja geneticamente modificadas.

São ações necessárias e urgentes que precisam 
de uma decisão imediata para fazer frente aos preju-
ízos a que me refiro. Paralelamente, porém, e o mais 
importante a ressaltar é que, depois de tantas safras 
perdidas, de tantas frustrações ao longo dos anos, 
temos a convicção de que é necessário mais do que 
medidas emergenciais para resolver o problema da 
estiagem no Rio Grande do Sul.

Um Estado que tem sua economia calcada no 
agronegócio como o nosso não pode continuar tão 
dependente dos humores do clima. Precisamos, sim, 
de uma política agrícola definida nesse sentido. É uma 
questão de estratégia econômica e social a elaboração 
de um programa permanente para regiões constante-
mente atingidas, com ênfase em linhas de crédito es-
pecíficas e programas de irrigação que garantam as 
safras e a riqueza a ser gerada.

Na oportunidade em que o cenário mundial favo-
rece o agronegócio brasileiro, quando o País poderá 
consolidar sua posição de grande exportador de pro-
dutos agrícolas, conforme posição retirada do último 
fórum internacional, realizado em fevereiro nos Estados 
Unidos, cresce a nossa responsabilidade com relação 
à busca de soluções.

Conforme perspectivas divulgadas naquele fórum, 
as economias dos Estados Unidos, da Europa e da Chi-
na crescerão expressivamente nos próximos anos, o 
que elevará a demanda por alimentos no mundo. Bas-
ta analisar as vendas para a China que aumentaram 
591% relativamente à soja e seus produtos.

Mais do que ajudar a manter o superávit da ba-
lança comercial brasileira e uma imagem positiva do 
País no exterior, as exportações alavancam a indústria 
da transformação e a prestação de serviços, desde 
a produção de colheitadeiras, máquinas agrícolas e 
peças de reposição, até o incremento dos comércios 
locais a partir da demanda por trabalhos técnicos, de 
manutenção e mão-de-obra rural.

O Governo Federal tem a responsabilidade pri-
meira para com a consolidação desse quadro favorável 
ao País. O povo do Rio Grande – os pequenos, mé-
dios e grandes produtores – vem fazendo a sua parte, 
cumprindo o seu papel com determinação e seriedade, 
gerando emprego, renda e riquezas, participando ati-
vamente do crescimento econômico do País.

O agronegócio é uma cadeia produtiva de valor 
quase inimaginável.

Esta é, pois, uma questão de natureza estraté-
gica para o Rio Grande e para o Brasil. Elevamos o 
nosso apelo mais veemente ao Presidente da Repú-

blica, reiterando nossa disposição de dispensar os 
nossos maiores esforços e permanecer gestionando 
para que o agro-negócio passe a ser um concreto ob-
jeto de planejamento, com objetivos e metas a serem 
construídas neste País.

Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio Gran-
de do Sul e o Brasil têm enorme admiração pelo re-
conhecido trabalho do Ministro Roberto Rodrigues à 
frente do Ministério da Agricultura. O entusiasmo com 
que trabalha e a convicção que transmite em nosso 
potencial no setor primário são fatores decisivos para 
o Brasil consolidar-se como o País que terá as maio-
res e mais produtivas fronteiras agrícolas do mundo. 
Falo em nome da Liderança do PTB neste Senado, 
por autorização do Senador Duciomar Costa, e da 
Presidência de meu Partido, Deputado Federal Ro-
berto Jefferson, e estamos, como Partido e Bancada, 
solidários com as ações do Ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues. Entendemos que o Presidente 
Lula sabe reconhecer a importância de seu desem-
penho, fruto de sua capacidade, relacionamento com 
o setor produtivo e conhecimento de causa. Assim 
esperamos contar com a habitual sensibilidade do 
Ministro Roberto Rodrigues para o atendimento das 
reivindicações apresentadas pelos produtores gaú-
chos, vítimas dessa prolongada estiagem que castiga 
o nosso Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela sua com-
preensão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo 
a palavra, pela Liderança do PT, ao nobre Senador 
Sibá Machado, do Estado do Acre, piauiense de nas-
cimento.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente Senador 
Mão Santa, do nosso bonito Estado do Piauí, queria 
tratar, em breves palavras, a respeito da medida provi-
sória apresentada pelo Governo que trata da proibição 
dos jogos de bingo, está em tramitação na Câmara dos 
Deputados e, com certeza, nos próximos dias, estare-
mos apreciando essa iniciativa no Senado Federal.

Nesse caso, há alguns aspectos da polêmica 
sobre a proibição dos bingos que levei em conta para 
firmar a minha posição contra essa jogatina tão pre-
judicial à sociedade brasileira e que fomenta tantas 
ilegalidades subterrâneas.

Minhas convicções nasceram dos seguintes ques-
tionamentos: o que significa, em termos de empregos 
líquidos para o Brasil, a legalização dos bingos? Qual 
é o provável custo da estrutura que o Estado tem que 
criar para combater os efeitos maléficos do jogo, como 
por exemplo com Justiça, penitenciárias, repressão ao 
crime e assistência social às famílias dos jogadores 
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compulsivos? De que forma o bingo é usado para fazer 
a “lavagem de dinheiro”? 

As respostas a essas perguntas me levaram a 
ter convicção que o Brasil não precisa desse tipo de 
jogo!

Faço uma breve análise ponto por ponto desses 
questionamentos. 

1º) o que significa, em termos de empregos líqui-
dos para o Brasil, a legalização dos bingos?

De acordo com informações da Associação Bra-
sileira de Bingos (Abrabin) e da Federação Brasileira 
de Bingos, o setor é responsável por 120 mil empregos 
diretos e 200 mil indiretos.

Alegam ainda que o setor também cria uma rede 
de empregos nas áreas de limpeza, segurança, ma-
nutenção e engenharia. Esse seria o argumento mais 
forte para manter o funcionamento dos bingos.

No entanto, o jornal Folha de S.Paulo, do dia 15 
de março do corrente, deu a seguinte manchete: “Nú-
mero de empregos em bingos é inflado”.

No texto da matéria afirma-se:

Uma jogada de números está por trás dos 
dados sobre empregos em bingos no Brasil.

Segundo levantamento da Folha, feito 
com base em números de seis associações 
estaduais e uma regional, são no máximo 
71.950 funcionários – uma diferença de 40%. 
Além disso, nem todos os empregos do setor 
estão amparados pela CLT. Segundo a Pro-
curadoria do Trabalho, o uso de terceirização 
irregular e de cooperativas fraudulentas faz 
parte do negócio de bingos no país.

Portanto, não se sustenta o argumento mais 
utilizado para pressionar o Governo e o Congresso 
Nacional, o de que a reabertura das casas de bingo 
protege 320 mil pessoas em seus postos de trabalho. 
Isso não corresponde aos fatos.

E mais, com base em informações da Procura-
doria do Trabalho, a reportagem informa que o setor 
bingueiro em vários Estados comete 42 irregularidades. 
As mais comuns são: terceirização irregular, uso de 
cooperativas fraudulentas, admissão de empregados 
menores e pagamento de funcionários “por fora”.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Sena-
dor Sibá Machado, V. Exª me concede um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo um aparte ao Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Estou 
atento às observações que V. Exª faz com relação ao 
bingo, embora não freqüente casas de jogo. Não jogo 
nem na loteria, que é oficializada – e o Governo man-
tém um número elevado de loterias. Longe de preten-

der defender o jogo, eminente Senador Sibá Machado, 
gostaria de fazer uma breve consideração a respeito 
dos bingos. Não tenho e não tive o cuidado que teve 
o jornal Folha de S.Paulo de realizar estudo aprofun-
dado, a fim de aferir e contestar as informações pres-
tadas pela Associação Brasileira de Bingos a respeito 
de postos de trabalho. Porém observei, apreensivo e 
surpreso, a multidão que compareceu à Esplanada 
dos Ministérios, assim como a que lotou ruas e praças 
em São Paulo, homens e mulheres das mais variadas 
idades. E não vi estampada na face dessas pessoas 
nenhuma característica de alguém afeito a práticas 
de ilicitudes. Eram empregados de bingos clamando 
por uma oportunidade de trabalhar. O que depreendo 
de tudo isso, é que em um país como o Brasil, onde 
existe jogo oficial muito similar ao bingo – não falo das 
máquinas distribuídas em diversos estabelecimentos 
comerciais, mas de bingos, de empreendimentos es-
pecíficos para esse fim –, é o afluxo e o envolvimento 
de muitas pessoas – homens e mulheres –, que ali 
vão ganhar, com trabalho honrado, seu sustento. Há 
também a afirmação de que o jogo, principalmente o 
bingo, cheira a promiscuidade, que está envolvido com 
prostituição, que está envolvido com droga. Eu não 
me recordo de ter visto ou de ter acompanhado pela 
imprensa a condenação e a exprobação de casas de 
bingo com esse tipo de ilícito, com esse tipo de crime. 
E num país como o Brasil, em que a cada dia a popu-
lação clama por mais oportunidade de emprego, não 
sei se não seria importante reexaminar essa oportu-
nidade de concessão de mais postos de trabalho ao 
povo brasileiro. Assistimos a um quadro dramático no 
Senado, quando um cidadão implorou a todos nós 
uma oportunidade, já que ele e sua família há muitos 
dias passavam fome. É um quadro dantesco, difícil de 
suportar. Agride a dignidade humana ver uma situa-
ção dessa e saber que, como ele, muitas pessoas es-
tão atrás de uma oportunidade de emprego. Não sei, 
eminente Senador Sibá Machado, se não deveríamos 
reexaminar essa questão e incitar o Governo a aprimo-
rar seus mecanismos de fiscalização. Irregularidades 
vimos na Sudam, e o Governo cometeu o equívoco de 
fechá-la por causa disso. Em vez de punir os infratores, 
fechou-a equivocadamente. No caso do TRT de São 
Paulo, foi um magistrado que agiu irregularmente. As 
irregularidades que acontecem no País, nos diversos 
segmentos econômicos e envolvendo diversos extratos 
sociais, carecem de fiscalização mais efetiva. Entendo 
que V. Exª traz à discussão um tema importante, mas 
não sei se fechar as casas de bingo sumariamente 
é a melhor opção. Quantos jogos são praticados na 
informalidade! Aliás, não é só o jogo que está sendo 
praticado na informalidade no Brasil; é o trabalho. Não 
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precisamos sair de Brasília. Não precisamos ir ao meu 
pobre Tocantins para verificar a quantidade de empre-
sas, profissionais autônomos, pessoas das mais diver-
sas atividades econômicas que praticam o trabalho na 
informalidade. Então, é preciso repensar, revisar isso 
tudo. Cumprimento V. Exª pela análise dessa questão. 
Insisto que devemos reexaminar a medida provisória 
que mandou sumariamente fechar os bingos e colocar 
na marginalidade alguns empresários. Será que todos 
os empresários que exploram o bingo estão pratican-
do ilicitude? A atividade era amparada pela Lei Zico 
e depois pela Lei Pelé, aprovadas nesta Casa. De re-
pente eliminamos o aporte legal e colocamos o bingo 
na marginalidade. Sabemos que muitos empresários 
brasileiros foram estimulados por essas leis a investir 
nesse segmento. Essa questão merece realmente uma 
reflexão mais profunda.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço, de coração, o aparte de V. Exª, que nos mostra 
um ponto de vista muito importante a ser observado. 
Como se diz popularmente no Nordeste: não se pode 
cortar a perna do animal porque deu coice. E V. Exª 
acaba de lembrar que, por causa de um mau funcio-
nário, não se fechará o TRT.

Sr. Presidente, para cumprir o horário, darei con-
tinuidade ao meu pronunciamento em outra oportuni-
dade, para manter o que V. Exª disse: a divisão do pão 
e da palavra com os demais.

Agradeço, de coração, o aparte do Senador Le-
omar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo 
a palavra, como Líder do PSDB, ao Senador Sérgio 
Guerra. (Pausa.)

Concedo a palavra, como líder do PMDB, ao Se-
nador Garibaldi Alves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, confesso o meu constrangimento 
em trazer este assunto de volta ao plenário do Sena-
do Federal, porque estamos vivendo um período dos 
mais difíceis de nossa história republicana. Queremos 
que essa crise seja passageira, porque ela oferece 
momentos de tensão, que geram desdobramentos, 
os quais terminam por comprometer a vida político-
administrativa do País.

Uma dessas situações indesejáveis que come-
çam a se esboçar é uma nova crise entre o funciona-
lismo e o Governo Federal, por conta do aumento do 
funcionalismo. E diz respeito mais aos aposentados, 
que se sentem feridos, se sentem agredidos, por não 
terem uma palavra do Governo que garanta a parida-
de, que por sinal está contida na PEC paralela, ainda 
em tramitação na Câmara dos Deputados.

E o que ocorrerá se essa situação não for de-
vidamente analisada e reparada? Pela proposta do 
Governo, os cerca de 615 mil aposentados civis re-
ceberão o equivalente a 10% do aumento concedido 
aos servidores da ativa.

Querem transformar essa questão num problema 
legal, sob a alegação de que a Constituição foi modi-
ficada no fim do ano, durante as votações da reforma 
previdenciária. O novo § 8º é diferente e não garante 
o que garantia aquele § 8º, do art. 40, da Constituição 
Federal, o qual definia que “os proventos de aposen-
tadoria e pensões serão revistos na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remune-
ração dos servidores em atividade (...).” O texto ainda 
determinava que serão repassados aos aposentados 
e pensionistas outros benefícios e vantagens conce-
didos aos servidores em atividade. 

Isso se transformou em tábula rasa, em letra mor-
ta. Veio a emenda constitucional da reforma da previ-
dência e, agora, a esperança do servidor repousa na 
aprovação da PEC Paralela. 

Com a sensibilidade do Presidente da República, 
poderíamos ter essa questão evitada se se concedesse 
aos aposentados um reajuste mais digno do que o que 
está sendo prometido e acenado. Ora, os servidores da 
ativa e da inativa estão diante de um quadro não muito 
favorável. O Orçamento da União para 2004 prevê R$1,5 
bilhão para recomposição salarial dos servidores públi-
cos. Se o valor fosse dividido entre um milhão e cem mil 
servidores civis do Poder Executivo – o cálculo da folha 
dos militares é separado –, cada um receberia 2,67% 
de aumento. Na verdade, não será assim. O aumento 
será diferenciado para menos para os servidores apo-
sentados, que só vão receber 10%. 

Lamento que o Líder do Governo não esteja pre-
sente neste momento, para que eu pudesse fazer a S. 
Exª um apelo no sentido de uma solução de sensibili-
dade para os servidores aposentados da União. 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedemos 
a palavra ao Senador Reginaldo Duarte, do PSDB do 
Estado do Ceará, lembrando que esta sessão termina 
às 18 horas e 30 minutos, e que a prorrogaremos para 
que o Brasil ouça o Senador.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna para prestar homenagem ao maior cearense 
do século XX, o Padre Cícero Romão Batista. 

Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, 
Ceará, no dia 24 de março de 1844, filho de Joaquim 
Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Aos seis 
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anos de idade começou a estudar com o professor 
Rufino de Alcântara Montezuma. Influenciado pela 
leitura da vida de São Francisco de Sales, fez voto de 
castidade aos 12 anos de idade. 

Aos 16 anos foi matriculado no colégio do Padre 
Inácio de Sousa Rolim, em Cajazeiras, Paraíba, tendo 
sido obrigado a abandonar os estudos dois anos depois, 
em decorrência da morte de seu pai, vítima de cólera. 
Voltou para junto da sua mãe e das suas duas irmãs 
e passaram por sérias dificuldades financeiras.

Graças à ajuda do seu padrinho, o Coronel An-
tônio Luiz Alves Pequeno, Cícero Romão Batista pôde 
ingressar no Seminário da Prainha, em Fortaleza, e ser 
ordenado padre, aos 26 anos de idade, retornando ao 
Crato, onde lecionou Latim no Colégio Padre Ibiapina.

No Natal do ano de 1871, convidado pelo profes-
sor Semeão Correia de Macêdo, Padre Cícero visitou 
pela primeira vez Juazeiro, um povoado com apenas 12 
casebres e uma capelinha erigida em honra de Nossa 
Senhora das Dores, para celebrar a tradicional Missa 
do Galo. O Padre, então com 28 anos, foi recebido de 
forma calorosa pelos habitantes de Juazeiro, o que lhe 
provocou desejo de retornar ao local.

Decorridos quatro meses, em abril de 1872, estava 
ele de volta, acompanhado de sua mãe e irmãs, para 
fixar residência definitiva no nosso querido Juazeiro.

Um sonho teria sido o principal fator na sua de-
terminação em escolher Juazeiro como a cidade a qual 
dedicaria a sua vida. Contam os autores que após um 
dia exaustivo, com várias horas passadas no confessio-
nário, caiu no sono e teve a visão que mudaria o seu 
destino e de todos os seus seguidores, não somente 
no Ceará, mas em todo o Nordeste.

Segundo relatos do próprio Padre Cícero, ele viu 
Jesus Cristo e os doze apóstolos sentados à mesa, 
lembrando a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, se-
guido de pessoas carregando seus pertences em pe-
quenas trouxas, como ainda hoje o fazem os retiran-
tes nordestinos.

Segundo contam os historiadores, Cristo teria 
ordenado ao Padre Cícero que tomasse conta dos 
pobres que o seguiam.

O seu trabalho teve início imediato, com a melho-
ria do aspecto da capelinha, como forma de cumprir a 
sua missão de conquistar o povo que lhe foi confiado 
por Deus. Desenvolveu intenso trabalho pastoral com 
pregações, conselhos e visitas domiciliares.

Atuou fortemente na valorização dos costumes 
da população, agindo pessoalmente no combate ao 
excesso de uso de bebidas alcoólicas, no combate à 
prostituição.

O povoado passou a experimentar uma harmonia 
nunca vista na região. Nesse momento foram dados 

os primeiros passos para o crescimento do nosso Ju-
azeiro, motivo de orgulho para todos os residentes e 
de curiosidade para os povos vizinhos, que queriam, 
todos, conhecer o homem que estava já naqueles tem-
pos realizando um milagre a ser seguido por todos. 
Desde então, passou a ser chamado carinhosamente 
por todos os seus seguidores de “Padim Ciço”.

Para auxiliá-lo no trabalho pastoral, Padre Cí-
cero resolveu organizar uma irmandade leiga. Para 
isso recrutou mulheres solteiras e viúvas que desen-
volviam trabalhos junto à comunidade, subordinadas 
diretamente a ele.

Em 1889, passados 17 anos de sua chegada e 
do seu intenso trabalho em Juazeiro, a rotina do lu-
garejo e a vida do Padre Cícero foram transformadas 
definitivamente. Após uma noite de vigília e de orações 
com mais de 500 fiéis, para pedir a Deus um pouco de 
chuva para minimizar o sofrimento do povo castigado 
pela seca, o Padre Cícero distribuiu a comunhão para 
as oito beatas que permaneceram na capela de Nossa 
Senhora das Dores até o amanhecer.

Durante a comunhão uma das mulheres da ir-
mandade leiga, a beata Maria de Araújo, ao receber a 
hóstia consagrada, não pôde degluti-la, pois a hóstia 
se havia transformado em uma pasta de sangue.

O fato repetiu-se por dois anos, era tanto o san-
gue que saía da boca da beata que o Padre Cícero o 
enxugava com as toalhas do altar. O povo achou que 
se tratava de um novo derramamento do sangue de 
Jesus Cristo e, portanto, era um milagre autêntico. As 
toalhas utilizadas para limpar o sangue da beata fica-
ram manchadas e passaram a ser alvo de veneração 
para todos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador 
Reginaldo Duarte, peço a permissão para interromper 
V. Exª, para, de acordo com o Regimento, prorrogar a 
sessão pelo o tempo necessário, para que V. Exª con-
clua o seu belo discurso sobre o Padre Cícero.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – 
Mais um milagre do Padre Cícero.

Com toda a sua bondade e simplicidade o Padre 
Cícero, no início, tratou o caso com cautela. A sua pri-
meira atitude foi convidar médicos e farmacêuticos para 
testemunhar as transformações, que assinaram atesta-
dos afirmando ser o fato inexplicável à luz da Ciência.

Esta declaração dos médicos fortaleceu no povo, 
em outros sacerdotes e no próprio Padre Cícero a cren-
ça do milagre. Juazeiro passou a ser alvo de peregrina-
ções: as pessoas queriam ver a beata e adorar os panos 
tintos de sangue. O jornalista José Marrocos, crente e 
defensor do milagre, divulgou-o na imprensa.

A notícia causou bastante irritação ao Bispo D. 
Joaquim José Vieira, que chamou o Padre Cícero 
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ao Palácio Episcopal, em Fortaleza, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre os acontecimentos que todo 
mundo comentava.

Mesmo admirado pelo relato feito pelo Padre 
Cícero, o Bispo foi pressionado por alguns segmen-
tos da Igreja que não acreditavam no milagre, e man-
dou investigar oficialmente os fatos, nomeando uma 
comissão de inquérito. Os padres comissários assis-
tiram às transformações, examinaram a beata, ouvi-
ram testemunhas e depois concluíram que o fato era 
mesmo divino.

O Bispo não gostou desse resultado e nomeou 
outra comissão. A nova comissão convocou a beata, 
deu-lhe a comunhão, e como nada de extraordinário 
aconteceu, concluiu que não houve milagre! O inqué-
rito foi enviado à Santa Sé, em Roma, que confirmou a 
decisão do Bispo de não reconhecer o milagre e sus-
pendeu da ordem o Padre Cícero. Durante toda a sua 
vida, ele tentou, em vão, reverter essa decisão.

A rejeição do milagre pela Igreja Católica, não 
impediu, entretanto, que a notícia se espalhasse, tor-
nando Juazeiro o centro de romarias de camponeses 
em busca de cura e conforto para os seus males.

Até hoje, esse fato se repete. Juazeiro atrai, todo 
ano, mais de um milhão de fiéis que não poupam sa-
crifícios para agradecer aos milagres recebidos.

Proibido de celebrar, Padre Cícero ingressou na 
vida política, para atender aos apelos dos juazeirenses 
no movimento da emancipação política. Conseguida 
a independência de Juazeiro, em julho de 1911, aos 
67 anos, o Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Ju-
azeiro, por um período de 12 anos. 

A sua vida política não se restringiu apenas ao 
Município de Juazeiro, foi também Vice-Presidente do 
Ceará e participou ativamente da Revolução de 1914, 
que, apoiada pelo Governo Federal, tinha o objetivo de 
depor o Presidente do Ceará, Coronel Franco Rabelo. 
Em 1926 foi eleito Deputado Federal.

Com a vitória da Revolução, Padre Cícero reas-
sumiu o cargo de Prefeito, do qual havia sido retirado 
pelo governo deposto, e seu prestígio cresceu. Sua 
casa, antes visitada apenas por romeiros, passou a ser 
procurada também por políticos e autoridades diversas. 
Era muito grande o volume de correspondências que 
Padre Cícero recebia e mandava.

Não deixava nenhuma carta, mesmo pequenos 
bilhetes, sem resposta, e guardava cópia de todos.

Padre Cícero é o maior benfeitor de Juazeiro e a 
figura mais importante de sua história.

Foi ele quem levou para Juazeiro a Ordem dos 
Salesianos; doou os terrenos para construção do pri-
meiro campo de futebol e do aeroporto; construiu as 
capelas do Socorro, de São Vicente, de São Miguel 

e a Igreja de Nossa Senhora das Dores; incentivou a 
fundação do primeiro jornal local (O Rebate); fundou a 
Associação dos Empregados do Comércio e o Apos-
tolado da Oração.

Realizou a primeira exposição de arte juazeirense 
no Rio de Janeiro; fez o primeiro programa de geração 
de renda que se tem notícia, por meio do incentivo ao 
artesanato artístico e utilitário, do incentivo ao desen-
volvimento da ourivesaria e do estimo à expansão da 
agricultura, com o plantio de novas culturas; contribuiu 
para instalação de muitas escolas, inclusive a famosa 
Escola Normal Rural e o Orfanato Jesus Maria José; 
socorreu a população durante as secas e epidemias, 
prestando-lhe toda assistência e, finalmente, projetou 
Juazeiro no cenário político nacional, transformando o 
pequeno lugarejo na maior e mais importante cidade 
do interior cearense.

Da sua trajetória política, Srªs e Srs. Senadores, 
deixou grandes ensinamentos, um dos quais faço 
questão de citar:

“As ambições e elementos corrosivos movem os 
que governam.”

Os bens que recebeu por doação, durante seus 
quase cem anos de vida, foram doados à Igreja, sendo 
os Salesianos seus maiores herdeiros. Ao morrer, no 
dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, seus inimigos 
gratuitos apregoaram que, morto o ídolo, a cidade que 
ele fundou e a devoção à sua pessoa acabariam logo. 
Enganaram-se.

A cidade prosperou e a devoção aumentou. Até 
hoje, todo dia 20 do mês, os seus devotos, em Juazei-
ro, se vestem de preto, em sinal de luto ao seu eterno 
patriarca e conselheiro.

Todo ano, religiosamente, no Dia de Finados, uma 
grande multidão de romeiros, vinda dos mais distantes 
lugares do Nordeste, chega a Juazeiro para uma visita 
ao seu túmulo, na Capela do Socorro. O “Padim Ciço” 
se transformou no “Santo Padim”.

Padre Cícero é uma das figuras mais biografa-
das do mundo.

Sobre ele, existem mais de 200 livros, sem falar nos 
artigos que são publicados freqüentemente na imprensa, 
centenas de folhetos cantando em verso e prosa a sua 
vida-livro. Existem, na Internet diversos endereços que 
discutem o papel da existência e da influência do Padre 
Cícero na vida do sofrido povo nordestino.

Ultimamente, sua vida vem sendo estudada por 
cientistas sociais do Brasil e do Exterior. Prova desse 
interesse por estudiosos, acadêmicos e romeiros é o 
“Terceiro Simpósio Internacional” sobre o Padre Cíce-
ro, que será realizado no período de 18 a 22 de julho 
próximo, em Juazeiro do Norte – CE, em celebração 
dos 70 anos de sua morte.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – 
Com muito prazer meu Líder Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Reginaldo Duarte, sua fala despertou a atenção de 
todos no Gabinete da Liderança do nosso Partido, e 
me apressei a retornar ao plenário para aparteá-lo e 
lhe dizer da enorme felicidade do tema escolhido. Pa-
dre Cícero é mais do que uma lenda, ele é um esteio 
da fé nordestina, mais ainda, com toda aquela carga 
– no melhor sentido – mística sobre a cidade de Jua-
zeiro. Eu estive naquela região, estive naquela cidade 
e senti, efetivamente, que as pessoas indo para lá fi-
cam diferentes em função de toda aquela carga de fé, 
de toda aquela carga positiva. Padre Cícero faz parte 
da melhor cultura popular brasileira, faz parte da me-
lhor tradição de obstinação do nosso povo e faz parte 
da boa história que o nosso povo soube construir e 
da melhor civilização que o nosso povo soube erigir. 
Portanto, eu gostaria muito de dizer a V. Exª, quando 
profere o seu discurso absolutamente oportuno, abso-
lutamente competente, como representante legítimo 
do Ceará que é, que é um orgulho para nós do PSDB 
tê-lo como um dos nossos mais corretos Senadores. 
O PSDB tem orgulho de V. Exª e tenho certeza de que 
o Ceará, que haverá de estar comovido ouvindo V. Exª 
neste momento, sabe muito bem o grande homem pú-
blico que mandou para representá-lo aqui em Brasília: 
exatamente V. Exª, Senador Reginaldo Duarte.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – 
Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio. É com muita 
satisfação que incorporo o seu testemunho ao meu 
discurso.

Padre Cícero não foi canonizado pela Igreja; po-
rém é tido como santo por sua imensa legião de fiéis 
espalhados pelo Brasil. Os testemunhos atestam que 
o seu lema era: oração e trabalho.

Srªs e Srs. Senadores, Juazeiro é o seu grande e 
incontestável milagre. Em março de 2001, em eleição 
promovida pelo Sistema Verdes Mares de Televisão, 
Padre Cícero foi escolhido O Cearense do Século.

Em 2002, a Diocese do Crato deu início aos es-
tudos, visando à reabilitação eclesial e histórica do 
Padre Cícero.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por todas 
as razões antes mencionadas, eu, um cearense, fiel 
seguidor desse homem e testemunha dos grandes 
avanços operados em Juazeiro do Norte a partir da sua 
obra, não poderia deixar de prestar esta homenagem, 
nesta data em que o povo nordestino comemora os 
160 anos de nascimento do grande ser humano que 
foi o Padre Cícero Romão Batista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – A Presidência 
deseja congratular-se com o pronunciamento vibrante e 
histórico do Senador Reginaldo Duarte. Lembra, ainda, 
que um garoto se aproximou de Padre Cícero, dizendo 
que seria militar. Entretanto, Padre Cícero disse: “Não! 
Você será médico e cuidará dos pobres daqui”. Ele foi 
médico, prefeito e ergueu a estátua de Padre Cícero: 
Dr. Mauro Sampaio, um brilhante político.

Senador Reginaldo Duarte, complementando o 
discurso de V. Exª, registro que, no período de maior 
violência no Nordeste, no tempo do cangaço de Lam-
pião, apenas Padre Cícero o pacificava.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Não há mais 
oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Mozarildo Ca-
valcanti, Jefferson Péres, a Srª Senadora Ana Júlia 
Carepa, e os Srs. Senadores Romero Jucá e Augusto 
Botelho enviaram discursos à Mesa para serem publi-
cados na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) –

O PRESIDENTE NÃO TEM OUTRO CAMINHO: 
DEMITE DIRCEU OU O DESMORONAMENTO 

DE SEU GOVERNO É APENAS UMA QUESTÃO 
DE TEMPO – DIZ A IMPRENSA

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presi-
dente da República demorou, optou pelo entibiamento 
e agora só lhe resta a alternativa de demitir o Ministro-
Chefe da Casa Civil ou, como adverte o jornal O Esta-
do de S.Paulo, “o desmoronamento de seu Governo é 
apenas uma questão de tempo.”

Trago para os Anais do Senado esse prudente 
aconselhamento para que Lula medite e aja com ra-
pidez, em favor da estabilidade do País.

Além do editorial a que me refiro, solicito igual-
mente a transcrição nos Anais do Senado da Repúbli-
ca de outras matérias do mesmo jornal e da Folha de 
S.Paulo, para que o historiador do futuro possa dispor 
de elementos de aferição que vier a ser feita sobre o 
atual quadro brasileiro.*

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)

Matérias referidas:

– “Lula precisa salvar o seu governo”;
– “Mais ministérios, a receita de Lula contra a 

paralisia”;
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– “PMDB ameaça: mudanças na economia ou 
fim do apoio a Lula”.

Lula precisa salvar o seu governo
O descontrole emocional do ministro o desqua-

lifica como interlocutor

Quinta-feira, 25 de março de 2004

NOTAS E INFORMAÇÕES

O ESTADO DE S.PAULO – A3

Os furiosos ataques do ministro da Casa Civil, 
José Dirceu, a senadores e governadores do PSDB e 
ainda ao Ministério Público em geral, em declarações 
ao colunista Merval Pereira, de O Globo, deixaram o 
presidente da República definitivamente sem escolha: 
se não demitir aquele a quem nomeou para ser o seu 
“primeiro-ministro”, o desmoronamento do seu governo 
será apenas uma questão de tempo. Nem o presiden-
te merece, muito menos o País deseja esse desastre, 
cujas dimensões serão diretamente proporcionais às 
esperanças provocadas pela eleição de Lula. Essa 
perspectiva se baseia numa visão realista do cipoal 
em que o governo, por suas deficiências, e o ministro 
Dirceu, por sua soberba, se enredaram desde a eclo-
são do Waldogate.

Um problema localizado que pode surgir em qual-
quer governo gerou uma crise política sem fim à vista. 
Não uma crise de governabilidade, como pretende o 
ministro Dirceu, mas uma crise de autoridade, como 
diz o senador Bornhausen, que, como toda a oposição, 
só quer que o presidente comece a governar.

Na sua movimentada trajetória, que o levou a vi-
ver com o rosto mudado e documentos falsos, Dirceu 
teve tamanho autocontrole que foi capaz de manter 
em segredo a sua identidade até para a mulher com 
quem se casara e teve um filho. Portanto, algo muito 
mais grave do que as já conhecidas falcatruas passa-
das e recentes do seu ex-colaborador Waldomiro Diniz 
deve estar assombrando o ministro a ponto de fazê-lo 
perder por completo o domínio sobre suas emoções 
e dizer as enormidades que disse ao colunista do jor-
nal carioca, logo depois de ter proposto ao País um 
“pacto de governabilidade”. Talvez o fio da meada es-
teja nas suas investidas contra o Ministério Público, 
acompanhadas do aviso de que irá “colocar os pingos 
nos is nesse negócio” e da referência à atuação dos 
procuradores no caso da morte do prefeito de Santo 
André, Celso Daniel. É tamanho o descontrole que 
Dirceu acusa o PSDB – e de forma espantosamente 
virulenta para um político frio e calejado – de querer 
derrubá-lo e desestabilizar o governo, exibindo como 
prova disso o discurso do senador tucano Tasso Je-
reissati em defesa do ministro da Fazenda, Antonio 

Palocci, na semana passada, citando o trecho no qual 
o senador menciona a “promíscua relação de escalões 
inferiores (grifo nosso) do governo do PT com grupos 
absolutamente descomprometidos com o interesse 
público, alguns com raízes até no crime organizado”. 
Será que Dirceu se considera membro dos “escalões 
inferiores”? Na tribuna do Senado e em entrevista a 
este jornal, Tasso respondeu ao destampatório com 
moderação exemplar. Disse que Dirceu precisa recupe-
rar a serenidade e, mais importante ainda, que “a dose 
de boa vontade (da oposição) para que o governo dê 
certo ainda é muito grande”.A verdade é que, desde a 
posse, Lula usufruiu do privilégio de ter no Congresso 
uma oposição decidida a não complicar a vida de um 
governo cercado de tantas expectativas.

Embora o vexaminoso engavetamento da CPI dos 
Bingos, em condições legais de ser instalada, tenha 
crispado os ânimos no Senado, o tom construtivo da 
oposição não se dissipou.

O presidente não só está ciente disso, como in-
tensificou a sua aproximação com os governadores do 
PSDB, em especial o de Minas Gerais, Aécio Neves, 
a quem disse há pouco que “não fomos eleitos para 
divergir, mas para governar”, prevendo que um dia 
petistas e tucanos estarão juntos em um novo parti-
do. Não é preciso grandes vôos de imaginação para 
saber como Lula se sentiu ao topar com o desdém do 
seu ministro em relação à conduta equilibrada de Aé-
cio e do seu companheiro de partido Geraldo Alckmin. 
A mando do presidente, Dirceu se desculpou, mas 
somente aos governadores. Os insultos ao senador 
Jereissati e ao Ministério Público estão mantidos. É 
mais uma demonstração de que está definitivamente 
desqualificado para as funções que lhe cabem, prin-
cipalmente a de interlocutor do Planalto junto a uma 
oposição que, a bem do País, vinha criticando sotto 
voce o gritante despreparo do PT para governar. Em 
suma, com o esfarinhamento do seu projeto de poder 
e diante da suspeita de que tenha culpas em cartório, 
Dirceu levará o governo consigo encosta abaixo se o 
presidente não tomar a decisão heróica de afastá-lo. 
Por elevado que seja, o preço a pagar será ainda in-
ferior ao de mantê-lo no ministério.

Mais ministérios, a receita de Lula contra a para-
lisia

Brasília – Em seu pior momento desde a crise 
deflagrada pelo caso Waldomiro Diniz, o governo já 
planeja uma nova reforma ministerial para tirar a ad-
ministração da paralisia e retomar o funcionamento da 
máquina. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, 
nunca esteve tão enfraquecido e sua permanência no 
governo é assunto freqüente até entre seus colegas 
no Palácio do Planalto. Ontem, em mais um dia ner-
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voso, Dirceu negou várias vezes que tivesse posto 
novamente o cargo à disposição. Ministros e parla-
mentares chegaram a telefonar para a Casa Civil para 
confirmar o boato.

“O que eu posso fazer, se falam isso?”, dizia 
Dirceu a quem entrava em seu gabinete e perguntava 
sobre o assunto. “Eu não posso fazer nada.” 

Na tentativa de tirar o governo do imobilismo, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve criar o Minis-
tério da Administração. Trata-se de um antigo plano: 
desde a transição, em 2002, fala-se no desmembra-
mento do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Com a crise, a idéia ganhou força. Um dos 
nomes citados para a pasta é o de Miriam Belchior, 
braço direito de Dirceu, que ocupa a Subchefia de Mo-
nitoramento e Avaliação da Casa Civil. 

Lula também sonha em criar o Ministério do De-
senvolvimento para dar um chacoalhão no governo. 
Na prática, trata-se da separação do Desenvolvimento 
da Indústria e Comércio Exterior, atualmente coman-
dado por Luiz Fernando Furlan, mas nada será feito 
sem aval de Furlan. Para dar agilidade à máquina, o 
Planalto ainda vai criar a Câmara de Política de De-
senvolvimento.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, chegou-me às mãos um documen-
to que, apesar de não dizer respeito, diretamente, ao 
nosso País, contém, de forma indireta, reflexões e 
propostas que muito nos interessam.

Refiro-me ao relatório “Ciências da Vida e Bio-
tecnologia: uma estratégia para a Europa”, publicado 
pela Comissão Européia em 2002. Num mundo em que 
a biotecnologia e as ciências biológicas adquirem um 
destaque cada vez mais maior – seja pelo impacto nas 
economias nacionais, seja pelos inúmeros benefícios 
sociais gerados por essas novas tecnologias –, nada 
mais natural a preocupação demonstrada pelos euro-
peus em criar um plano de ação, com o claro objetivo 
de recolocar a Europa na ponta das pesquisas e do de-
senvolvimento de novas aplicações biotecnológicas.

Previsivelmente, minha primeira reação ao tomar 
contato com esse material foi tentar esboçar uma com-
paração entre as formas com que europeus e brasi-
leiros abordam a questão da biotecnologia. Traçar um 
paralelo entre as posturas e as resoluções tomadas 
pela Comunidade Européia e pelo Brasil nesse campo 
é um exercício fundamental para vislumbrar os pontos 
fracos e os pontos fortes de nossas políticas públicas, 
ao menos no que se refere às ciências biológicas e à 
biotecnologia.

Logo de início, dei-me conta de que o Governo 
Brasileiro ainda não elaborou um documento como 
este que a Comissão Européia publicou. No nosso 
caso, existe uma série de textos e de documentos 
dispersos que refletem, em última análise, a falta de 
coordenação entre os organismos públicos e privados 
envolvidos com a pesquisa biológica, além da grave 
ausência de um plano de ação e de uma visão de longo 
prazo a respeito desse campo altamente estratégico 
que é a biotecnologia.

Mais grave ainda, porém, é a constatação de que, 
além de não possuir uma estratégia clara, o Brasil está 
muito aquém dos países desenvolvidos em termos de 
base de conhecimento. Embora a Comissão Européia 
admita que a Europa tem respondido com lentidão aos 
desafios impostos pelas novas tecnologias, o Continen-
te Europeu é rico em centros de excelência científica, na 
forma de centros de pesquisa, universidades públicas, 
laboratórios e empresas privadas de renome mundial. 
Além disso, os governos europeus fazem investimentos 
pesados em educação e formação profissional, sendo 
que uma das propostas da Comissão Européia é, jus-
tamente, a de enfatizar ainda mais o ensino da ciência 

e a formação profissional científica, especialmente no 
que se refere às ciências biológicas.

No Brasil, infelizmente, o quadro é muito diverso. 
O que vemos é, de um lado, a ênfase exagerada no 
debate das questões macroeconômicas e dos escân-
dalos políticos e, de outro lado, os parcos investimen-
tos nas áreas sociais, especialmente a educação e a 
pesquisa nas universidades públicas.

É fato que o Brasil conta com institutos de pesqui-
sa que nada deixam a desejar em relação às melhores 
instituições científicas norte-americanas e européias. 
São os casos, para citar apenas três exemplos, da 
Embrapa, do Butantã e de Manguinhos. Há sempre 
espaço, porém, para o aperfeiçoamento, para a apli-
cação de mais recursos, enfim, para um esforço mais 
coordenado e eficiente. Priorizar a pesquisa científica, 
a educação dos jovens e a formação profissional dos 
cientistas brasileiros, sobretudo no estratégico campo 
da biotecnologia, é uma das atitudes imprescindíveis 
para um Brasil que pretenda exercer alguma liderança 
no mundo moderno.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, todos os 
países do mundo estão diante, nesse momento, de 
uma questão crucial: ou aceitam um papel passivo e 
dependente, tanto tecnológica quanto economicamen-
te, ou tomam a frente do processo e, como a Europa, 
começam a definir estratégias claras de ação.

Nesse contexto, a participação do Poder Público é 
indispensável. O Governo Federal tem a obrigação de 
assumir o papel de coordenador dos diversos interes-
ses e esforços no sentido da inclusão do Brasil entre as 
nações de destaque no campo biotecnológico, seja por 
meio do financiamento direto das instituições públicas, 
seja por meio dos incentivos à iniciativa privada.

Essa coordenação, na minha forma de entender, 
deve submeter-se a certos critérios e princípios. Em 
primeiro lugar, é indispensável que se estabeleça, des-
de já, um diálogo público, amplo e transparente entre 
os principais interessados na questão, tanto na esfe-
ra pública quanto na esfera privada. A criação desse 
espaço de discussão é essencial para que quaisquer 
estratégias e políticas públicas já nasçam com o aval 
da legitimidade e da credibilidade.

Outro princípio a ser observado, talvez o mais 
importante de todos, é o respeito aos valores éticos de 
nossa cultura e aos objetivos sociais do povo brasileiro. 
O relatório da Comissão Européia é bastante claro ao 
afirmar que quaisquer avanços na área biotecnológica 
devem estar de acordo, antes de tudo, com os valores 
fundamentais estabelecidos pela União Européia na 
Carta Européia dos Direitos Fundamentais. Da mes-
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ma forma, no caso brasileiro, a atuação do Governo 
Federal nas questões relativas à biotecnologia deve 
balizar-se pelos princípios e objetivos sociais estabe-
lecidos na Constituição Brasileira, sem desprezar, no 
entanto, outros valores essenciais ao desenvolvimento 
da sociedade.

Tomemos como exemplo a questão, atualíssi-
ma, das pesquisas com células-tronco embrionárias 
humanas. No ramo da biotecnologia, talvez apenas a 
liberação dos alimentos transgênicos gere polêmica 
equivalente. A clonagem reprodutiva, ao que tudo indi-
ca, está fadada ao banimento definitivo pela comunida-
de científica internacional. Por outro lado, a clonagem 
terapêutica e a produção de células-tronco a partir de 
embriões humanos não alcançaram grau semelhante 
de consenso.

As discussões que envolverão a aprovação do 
projeto da nova Lei de Biossegurança, que tramita nesta 
Casa, prometem ser calorosas. Estaremos tratando de 
valores fundamentais, como o direito à vida, e de valo-
res imprescindíveis ao avanço das sociedades moder-
nas, como a liberdade de pesquisa científica. Encontrar 
um ponto de equilíbrio entre as posições conflitantes 
a respeito dessa delicada questão é a tarefa que se 
apresenta a nós, Senadores, enquanto representantes 
da sociedade brasileira. Embora o tema deva ser tra-
tado com o devido cuidado, é importante lembrar que 
países como a Coréia do Sul, onde a clonagem tera-
pêutica é permitida, vêm alcançando notáveis sucessos 
na aplicação dessas técnicas. Corremos o risco de, no 
futuro, pagarmos um preço alto pela negligência em 
relação a essa tecnologia que promete revolucionar o 
tratamento de um sem-número de moléstias.

O documento da Comunidade Européia mostra 
duas coisas: a genuína e justificada preocupação dos 
europeus com a questão e a consciência desse povo 
de que o domínio dessas tecnologias será determinan-
te daqui pra frente. Nessa verdadeira corrida, Estados 
Unidos e Europa, de antemão, largam na dianteira, uma 
vez que ambas as potências possuem centenas de 
empresas de biotecnologia. O setor da biotecnologia, 
nos Estados Unidos, emprega mais de 160 mil pesso-
as, gera uma receita três vezes superior à gerada pela 
biotecnologia européia e é imbatível na quantidade de 
novos produtos lançados anualmente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar 
do atraso em relação à Europa, aos Estados Unidos 
e a alguns outros países, o Brasil não deve abrir mão 
de buscar um posicionamento mais vantajoso nessa 
corrida.

Para isso, diversas medidas serão necessárias. 
O papel do governo é primordial em, pelo menos, duas 
frentes: na gestão racional dos recursos públicos e no 
estímulo às pesquisas privadas. Já é hora de o gover-
no empenhar-se com mais afinco na coordenação dos 
órgãos públicos e privados interessados na questão; 
na elaboração de um plano factível e ambicioso; na 
garantia da transparência de todo o processo e no 
engajamento e preparação da sociedade para esse 
importante debate.

Sr. Presidente, o Brasil precisa de uma estratégia 
que, à maneira da formulada pela Comissão Européia, 
contemple o respeito aos valores éticos e morais da so-
ciedade brasileira, baseie-se em critérios responsáveis 
e coerentes e promova o concerto de todas as entida-
des interessadas, sejam elas públicas ou privadas.

Por fim, é imperioso ressaltar que estamos tra-
tando de uma questão de Estado, e não de governo. 
Uma vez elaborado e iniciado, um plano dessa nature-
za não comportará retrocessos. Que a lição européia 
nos alerte, portanto, para a imperiosa necessidade 
de nos lançarmos, o quanto antes, na busca por uma 
posição de destaque entre os países cientificamente 
avançados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, neste ano, o espaço para o debate 
público sobre questões relativas ao binômio água e 
cidadania está sendo consideravelmente ampliado gra-
ças a iniciativas como a Campanha da Fraternidade, 
que adotou a água como seu tema, e as comemora-
ções em todo o País do Dia Internacional da Água na 
última segunda-feira.

Agora, o Atlas de Saneamento do IBGE vem 
fortalecer essa reflexão com dados do último censo, 
da Pesquisa Nacional do Sistema Único de Saúde e 
da Fundação Oswaldo Cruz. O estudo evidencia que 
os fortes desequilíbrios regionais característicos do 
desenvolvimento brasileiro também se manifestam 
intensamente no tocante ao acesso da população à 
água potável e ao saneamento básico.

Por exemplo, na minha Região Norte, entre 1989 e 
2000, registrou-se um aumento de 21,7% para 23,3% no 
número de municípios sem rede distribuidora de água, 
por duas razões principais: de um lado, a acelerada 
expansão da fronteira agrícola, que ergue cidades do 
dia para a noite no rastro da soja e do gado; de outro, a 
proliferação descontrolada de municípios desde a pro-
mulgação da Carta de 1988. Enquanto a totalidade dos 
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municípios do Sudeste conta com rede de água, 56% 
dos municípios nordestinos são obrigados a servir-se 
de chafarizes, açudes, poços particulares, caminhões-
pipa, bem como uso direto de cursos d’água.

A qualidade dessa água não raro a torna impró-
pria para o consumo humano. Basta lembrar que cerca 
de metade das internações hospitalares contabilizadas 
pelo SUS se deve a doenças de veiculação hídrica. As 
inundações provocadas pelas fortes chuvas deste co-
meço de ano em quase todo o Brasil multiplicaram os 
casos de leptospirose, que é transmitida pelo contato 
da água com urina de ratos, e de diarréia. Os dados 
disponíveis sobre 2000 apontam as metrópoles de 
São Paulo e do Recife como os maiores focos dessas 
moléstias: 242 e 203 casos de leptospirose, respecti-
vamente. No Recife, ocorreu o maior número de mor-
tes por leptospirose: 21 óbitos em 2000. A diarréia, no 
mesmo período, matou 802 pessoas em São Paulo e 
outras 679 na capital pernambucana, sobretudo crian-
ças menores de cinco e idosos maiores de 80 anos.

Sr. Presidente, os especialistas são unânimes 
em apontar o nível insuficiente de investimentos em 
saneamento básico como o grande responsável por 
esses dispendiosos déficits de saúde pública.

A assimetria regional que agrava esse quadro fica 
patente, mais uma vez, no caso da Região Norte, que 
ostenta o triste primeiro lugar no ranking nacional de 
municípios sem coleta de esgotos: 92,9% (contra 82,1% 
do Centro-Oeste; 61,1% do Sul, 57,1% do Nordeste; 
7,1% do Sudeste; e 47,8% da média brasileira). Dos 
municípios do Norte, apenas 3,5% coletam esgotos e 
somente 3,6% dão-lhes algum tipo de tratamento.

Posso dar meu testemunho acerca do caso em-
blemático de deterioração ambiental e social decor-
rente da contaminação dos igarapés que recortam a 
minha cidade de Manaus e que já fizeram parte dos 
encantos de sua paisagem. A irresponsabilidade, a 
falta de planejamento urbano, o populismo eleitoreiro, 
o clientelismo voraz de sucessivos governos fomenta-
ram a multiplicação de palafitas, verdadeiras favelas 
aquáticas, cujos habitantes sobrevivem em condições 
miseráveis, marginalizados dos mais elementares di-
reitos à cidadania, à higiene e à saúde, lançando toda 
sorte de dejetos nas águas do Rio Negro.

Cumpre-me registrar que o atual governo do es-
tado parece determinado a quebrar essa inércia sui-
cida e transformar a realidade, contando com o apoio 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
a um projeto de despoluição orçado em 130 milhões 
de dólares. Este o preço de décadas de omissão de 
ex-governadores amazonenses e de prefeitos de Ma-
naus, uma história comum a quase todas as capitais 
e regiões metropolitanas do Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo 
com estimativas da Associação das Empresas Estadu-
ais de Saneamento Básico, o Brasil precisaria investir 
9 bilhões de reais por ano, durante 20 anos, para uni-
versalizar as redes de abastecimento de água e tra-
tamento de esgotos. O governo federal declara dispor 
de apenas 1,6 bilhão do orçamento e mais 2,9 bilhões 
de recursos do FAT e do FGTS, eternizando, assim, a 
situação de subfinanciamento que impede a compra 
de novas tecnologias, novos equipamentos e o apro-
veitamento de novos mananciais, para não mencionar 
o colapso da fiscalização da qualidade da água consu-
mida que é da responsabilidade dos órgãos ambientais 
e de saúde pública estaduais e municipais.

Ora, a lei federal dos recursos hídricos, em vigor 
desde 1997, faz das bacias hidrográficas unidades 
territoriais estratégicas de gestão ambiental, além de 
estabelecer a gestão descentralizada e participativa 
da água. Para tirar essas ótimas intenções do papel 
é necessário contar com autoridades empreendedo-
ras nos três níveis da federação, capazes de formular 
saídas criativas e sustentáveis para a crônica falta de 
recursos públicos, no marco da Parceria Público-Pri-
vada recém-votada por esta Casa.

A conquista do apoio da opinião pública e de seus 
segmentos mais ativos e organizados será fundamen-
tal para construir marcos de equilíbrio entre o indis-
pensável retorno econômico-financeiro do investidor 
privado e o direito de todos à água e ao saneamento 
de qualidade decente.

Muito obrigado!
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, recentemente aprovamos aqui no 
Plenário a Medida Provisória nº 144, que estabeleceu 
as bases do Novo Modelo do Setor Elétrico no Brasil. 
Não obstante o mérito do modelo proposto, o Senado 
Federal deu uma importante contribuição ao aprovar 
uma emenda que propiciou a recuperação da capa-
cidade de financiamento para pesquisa no setor para 
as regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. Eu fui uma 
entre os parlamentares que defenderam a aprovação 
da emenda justamente por entender a importância da 
pesquisa para o Desenvolvimento Tecnológico.

Pois hoje quero dar o testemunho das vanta-
gens da parceria entre empresas e universidades, e 
parabenizar a Eletrobrás por uma importante iniciativa 
neste sentido. No dia 6 de abril a Eletrobrás vai assinar 
convênios com 19 universidades brasileiras visando 
ampliar a capacidade Laboratorial. Entre essas uni-
versidades está a Universidade Federal do Pará, que 
vai receber recursos da ordem de R$ 416.914,00, do 
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Programa Nacional de Conservação de Energia Elé-
trica - PROCEL da ELETROBRÁS, para a instalação 
do Laboratório de Sistemas Motrizes da Universidade 
Federal do Pará, coordenado pelo Professor Ubiratan 
Holanda Bezerra. Do total de recursos envolvidos, 
R$348.514,00 serão gastos em aquisição de equi-
pamentos e R$68.400,00 para pagamento de bolsas 
para os alunos participantes da implantação do proje-
to. O projeto inicia-se já em abril/2004 e tem duração 
de 36 meses.

O laboratório terá a finalidade de criar a infra-
estrutura necessária para apoiar o desenvolvimento 
de pesquisas na área de eficiência energética, mais 
especificamente voltadas para o atendimento de de-
mandas das indústrias localizadas no Estado do Pará, 
por intermédio da Federação das Indústrias do Estado 
do Pará - FIEPA. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos neste labo-
ratório envolvem o ensino e a demonstração do uso 
de técnicas e práticas de projeto, operação, controle 
e supervisão das plantas industriais, tendo em vista a 
redução no consumo de energia elétrica, e tornando, 
assim, os processos mais eficientes e competitivos. 
Essas atividades envolverão alunos de graduação, de 
pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado 
do curso de pós-graduação em engenharia elétrica 
da UFPA, além dos técnicos e engenheiros das indús-
trias e empresas concessionárias de energia elétrica. 
A estrutura propiciada pela implantação do laboratório 
permitirá a realização de treinamentos especializados 
para o setor industrial, e propiciará o desenvolvimento 
de muitos trabalhos de conclusão de curso em enge-
nharia elétrica e engenharia de computação, como 
também dissertações de mestrado e teses de douto-
rado no programa de pós-graduação em engenharia 
elétrica da UFPA.

Especificamente na fase de implantação deste 
laboratório estão envolvidos: 7 alunos de graduação 
de engenharia elétrica da UFPA; 3 alunos de mestra-
do; 1 aluno de doutorado; 2 técnicos laboratoriais; 5 
professores doutores do Departamento de Engenharia 
Elétrica e de Computação. Após a implantação do la-
boratório, todos os alunos de engenharia elétrica (gra-
duação e pós-graduação) e professores, envolvidos na 
área de eficiência energética e qualidade de energia 
serão usuários das facilidades deste laboratório, além 
da própria indústria do Estado do Pará.

E vejam bem que eu estou falando da UFPA, que 
é apenas uma das dezenove universidades brasileiras 
envolvidas nesse projeto. 

Muito Obrigada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com extrema satisfação que subo nesta 
tribuna para enaltecer e homenagear a Embraer, em-
presa genuinamente brasileira que orgulha a todos nós, 
pelo recente lançamento de seu mais novo modelo, o 
Embraer 170.

Fruto do que há de mais avançado em tecnologia 
aeroespacial e primeiro membro de uma nova geração 
de jatos de médio e grande porte, o modelo 170 repre-
senta a consolidação da nossa Embraer como indústria 
de ponta no acirrado mercado de aviões comerciais. 

Após o sucesso do modelo ERJ 145, campeão 
de vendas com mais de 500 unidades entregues, 
constatou-se que o mercado mundial carecia de um 
modelo intermediário entre os pequenos jatos para 
50 pessoas e os de maior capacidade, para mais de 
100 passageiros.

Daí surgiu o projeto 170-190, família de aeronaves 
que ocupará exatamente tal nicho de mercado. Utili-
zando uma plataforma inteiramente nova, construída 
especialmente para o projeto, a Embraer conseguiu 
chegar a um protótipo que alia economia e conforto, 
ergonomia e arrojo, alta tecnologia e simplicidade de 
manutenção.

Durante a fase de concepção dessa nova linha, 
utilizou-se uma avançada tecnologia interativa de simu-
lação e modelagem, traduzida no Centro de Realidade 
Virtual. Paradigma na projeção de aeronaves, tal ferra-
menta possibilitou aos engenheiros da Embraer total 
agilidade no processo de desenvolvimento dos jatos, 
sem a necessidade da montagem de maquetes.

O aprimoramento de toda essa tecnologia, de-
senvolvida em parceria com institutos internacionais, 
contou com a participação de diversas universidades 
e institutos de pesquisa brasileiros. A despeito dos 
ainda parcos recursos destinados à ciência em nosso 
País, a Embraer nos ensina, dessa forma, que somos, 
sim, capazes de buscar a vanguarda tecnológica em 
qualquer segmento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, criada em 
1969 como estatal e privatizada em 1994, a Embraer já 
ocupa a quarta posição na fabricação de aeronaves em 
todo o mundo, detendo 45% do mercado de jatos regio-
nais. Com mais de 5 mil aviões entregues, sua marca 
já atingiu um invejável patamar de credibilidade. 

As cifras são impressionantes. Ao final do pri-
meiro semestre de 2003, a Embraer acumulava mais 
de 10 bilhões em encomendas confirmadas e mais de 
16 bilhões em opções de compra. Em 2002, as expor-
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tações da empresa atingiram 2,4 bilhões de dólares, 
equivalente a 4% do total exportado pelo Brasil. 

Vejam todos a importância da Embraer para o 
superávit de nossa balança comercial, pressuposto 
de uma maior independência em relação ao capital 
especulativo internacional. E o futuro prenuncia núme-
ros ainda mais alvissareiros: segundo dados da pró-
pria companhia, o potencial de exportação da família 
170-190 é estimado em 15 bilhões de dólares para os 
próximos oito anos.

Podemos afirmar, por outro lado, que todo esse 
sucesso comercial da Embraer, notadamente após 
sua privatização e o ingresso na disputa pelo merca-
do de jatos regionais, se deve, em grande escala, à 
competência e eficiência da mão de obra nacional, 
basicamente formada por profissionais capacitados 
e treinados pelo renomado Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA). 

De fato, não teríamos condições de disputar o 
mercado aeroespacial, que exige tecnologia de ponta 
e limite máximo de segurança, se não dispuséssemos 
de um corpo de engenheiros do mais alto nível, que 
nada fica a dever aos profissionais dos maiores cen-
tros econômicos do mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o pleno 
êxito da Embraer nos faz encher de orgulho e confian-
ça na capacidade de nossa gente. Formamos um país 
riquíssimo em diversidade e potencialidade produtiva, 
com um imenso arsenal de recursos humanos e natu-
rais. Só precisamos acreditar visceralmente nisso para 
deixarmos de ser o País do Futuro e alçar vôos mais 
altos, nas asas da Embraer.

É o que tenho a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, até o início dos anos 50, as atividades bra-
sileiras no setor nuclear estavam circunscritas a estudos 
de cunho essencialmente acadêmico e teórico.

A partir do início dos anos 50, o Governo Bra-
sileiro passou a procurar controlar as exportações de 
minérios nucleares, estabeleceu reservas e estoques 
estratégicos, e estimulou o desenvolvimento da tec-
nologia nacional no setor. Datam dessa época a cria-
ção do Conselho Nacional de Pesquisas, as primeiras 
tentativas para a formulação de uma Política Nacional 
de Energia Nuclear e a criação da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN).

Em 1972, no âmbito de um acordo com os EUA, 
o País adquiriu um reator de potência a urânio enri-
quecido, vindo a se constituir na primeira unidade da 
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra I).

Em 1975, já com a preocupação de desenvolver 
tecnologia no País, o governo, em face da demanda 
energética, firmou com a Alemanha um acordo que 
buscava não só a construção de oito usinas nucleares, 
mas também a transferência da tecnologia completa do 
ciclo do combustível nuclear e de projeto, engenharia 
e fabricação de componentes de centrais nucleares. O 
Brasil, nesta oportunidade, tentou garantir a transferên-
cia da tecnologia da ultracentrifugação. A transferência 
não se deu, segundo o Dr. Othon da Silva, em função 
do veto dos Estados Unidos.

 Dentro desse acordo e de outros menores, o 
País realizou investimentos para montar uma estrutura 
industrial, formar técnicos e adquirir tecnologia neces-
sários à construção de usinas nucleares, à fabricação 
de elementos combustíveis para reatores de potência 
e à produção de concentrado de urânio. No momento, 
concluída a construção da primeira usina nuclear pre-
vista nesse programa, Angra II, guiando 1300 MW.

Ao final da década de 70, ao perceber que o de-
senvolvimento da tecnologia nuclear em associação 
com outros países poderia não atender às necessidades 
nacionais, o Governo Brasileiro passou a conduzir um 
Programa Autônomo – hoje Programa de Desenvolvi-
mento de Tecnologia Nuclear (PDTN). O País, privado 
da possibilidade de enriquecer urânio pelo método da 
ultracentrifugação, em virtude de ter-se frustrado vá-
rios acordos com a Alemanha, passou a desenvolver 
tecnologia própria.

Foram escolhidos para conduzir o programa nu-
clear brasileiro o Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN), em São Paulo, e os institutos mili-
tares de pesquisa.

Esse programa alcançou conquistas tecnológicas 
significativas. Entre elas destaca-se, pela sua relevân-
cia, o domínio da etapa de maior complexidade do ciclo 
do combustível nuclear: o Enriquecimento Isotópico 
de Urânio, pelo processo de ultracentrifugação, obtido 
pelo hoje Centro Tecnológico da Marinha em São Pau-
lo – CTMSP e pelo IPEN. Decorrente dessa conquista 
e para dar continuidade ao processo, desenvolveu-se 
tecnologia para as demais etapas do ciclo.

Sr. Presidente, esse importante desenvolvimento 
tecnológico teve como mérito principal a viabilização do 
ciclo do combustível nuclear, condição indispensável 
à utilização, pelo Brasil, da energia nuclear, indepen-
dentemente de injunções externas. Em 1991, entrou 
em operação um módulo de cerca de 500 ultracentrífu-
gas, com capacidade para produzir 280 quilos/ano de 
urânio com enriquecimento inferior de 5%. Este teor é 
superior ao necessário para o combustível das usinas 
nucleares de Angra dos Reis e atende às necessidades 
de um reator naval, em desenvolvimento.
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O Programa abrange atividades que envolvem 
centenas de especialistas, entre técnicos, engenheiros 
e pós-graduados. Além disso, é repassado ao parque 
industrial do País tecnologia para o desenvolvimento 
de equipamentos, produtos, materiais e máquinas ne-
cessários aos projetos e subprojetos a eles vinculados, 
cuja importação freqüentemente nos é negada. Pode-
se dizer que hoje centenas de empresas já receberam, 
ou estão recebendo, tecnologia de ponta, em troca de 
fornecimento de insumos, que abrangem as áreas de 
eletrônica avançada, solventes químicos, mecânica 
fina, metalurgia especial, mecânica pesada, ótica, re-
frigeração, informática, radioisotopia, etc.

Fruto das atividades resultantes do Programa de 
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e do Progra-
ma Industrial, existe no País uma inegável capacitação 
técnica e industrial, formada ao longo de todos esses 
anos, no Brasil e no exterior, pronta para conduzir a 
bom termo o programa de tecnologia nuclear que o 
País se proponha desenvolver.

Sr. Presidente, o Brasil, apesar das pressões 
externas, já obteve inegáveis avanços na área de pro-
dução de energia nuclear, mas, conforme o Dr. Othon 
L. P. da Silva, estes avanços estão ameaçados pelos 
interesses norte-americanos.

Como sabemos, no Governo Fernando Henrique 
Cardoso, aceitou-se ratificar o Tratado de Não Prolife-
ração Nuclear (TNP). Dentre outras disposições, este 
tratado dispensa a inspeção em países nuclearmente 
armados, e recrudesce a inspeção em países desar-
mados, como o é o Brasil. Vale dizer, o TNP veio em 
substituição às soluções apontadas pela Agência In-
ternacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU; 
lembrando que as normas de inspeção da AIEA, às 
quais o Brasil está atualmente sujeito, são comprova-
damente eficientes.

Agora o governo americano, como bem nos 
alerta o Dr. Othon, a pretexto de evitar a prolifera-
ção de armas nucleares, nos pressiona a aderir ao 
protocolo adicional aos acordos de salvaguardas. 
Ele amplia as assimetrias do Tratado de Não Proli-
feração Nuclear, exigindo tantas inspeções quanto 
forem arbitradas. “Não apenas na instalações nucle-
ares mas em qualquer parte do território considerada 
suspeita – o que inclui nossas residência, se assim 
decidirem”, aduz referido articulista. Ainda segundo 
Othon, “é fácil entender por que os EUA procuram 
impedir o avanço da Usina de Enriquecimento que 
a ‘Indústrias Nucleares Brasileiras (INB)’ está cons-
truindo em Resende (RJ), com tecnologia cedida 
pela Marinha e sob supervisão da Agência Interna-
cional de Energia Atômica. Há uma razão econômica 
e outra estratégia”.

A econômica: o Brasil possui enormes reservas 
de Urânio e tecnologia própria, comercialmente com-
petitiva para a produção de combustível. Com a sub-
missão aos interesses externos, o Brasil deixaria de 
ser exportador, para tornar-se um insignificante jogador 
no bilionário mercado de combustível nuclear.

No que tange ao motivo estratégico-militar, de-
vemos tecer algumas considerações. Os artefatos 
bélicos nucleares podem ser classificados de duas 
formas: os de destruição em massa e os inibidores de 
concentração de forças. Estes últimos são fundamen-
tais para inibir a ocupação de um território mediante 
concentração de forças.

Como bem ressalta o Dr. Othon, obviamente, não 
são do agrado de países que têm como opção política 
permanente a intervenção militar – independente da 
aprovação da ONU, que um país detenha tecnologia 
para produzir artefatos inibidores. De fato, a existência 
de uma usina de enriquecimento de urânio diminui o 
tempo entre a denúncia de todos os acordos e tratados 
já celebrados, e a eventual fabricação de artefatos. É 
o que explica a ação americana.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de manifestar meu total descontentamento com esta 
situação.

O Brasil é um país historicamente pacífico. Nossa 
Constituição veda veementemente o emprego da ener-
gia nuclear para fins que não sejam os pacíficos.

O que o País tem, e precisa ter, é tecnologia para 
enriquecimento de Urânio para uso pacífico, para fins 
de produção de energia e até para exportação.

Recrudescer as regras de vigilância sobre as 
atividades atômicas, exercidas autonomamente pelo 
Brasil, constitui uma afronta a nossa soberania, 
além de macular nossa história: o Brasil sempre se 
pautou, em suas relações internacionais, pela di-
plomacia, pela saída negociada dos conflitos e é, e 
sempre será, um exemplo a ser seguido pelas na-
ções beligerantes.

Portanto, não podemos admitir a ingerência dos 
Estados Unidos ou de qualquer outro país, impondo 
vetos sobre atividades pacíficas com grande significado 
comercial como o é o enriquecimento do Urânio.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Está encer-
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 
minutos.)

(OS 12067/04)
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Ata da 25ª Sessão Não Deliberativa,
em 26 de março de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Edison Lobão, da Srª Serys Slhessarenko
e dos Srs. Heráclito Fortes, Alvaro Dias e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Haven-
do número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-

renko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –

MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão,
Srªs e Srs. Senadores, na próxima semana, dia 31,
dentro da programação do Ano Nacional da Mulher,
estabelecido pelo Congresso Nacional, haverá, das
15h às 18h, por meio do nosso Interlegis, uma video-
conferência sobre “A Mulher na Política”, com a parti-
cipação de mulheres cientistas que têm um trabalho
aprofundado na área e Parlamentares, como a Depu-
tada Jandira Feghali, com mediação da jornalista Te-
reza Cruvinel.

A videoconferência envolverá 26 Assembléias
Legislativas, ou seja, o País inteiro, e todos poderão
participar de um debate amplo e profundo sobre a
participação da mulher na política.

Aproveito este espaço, que certamente alcança
todos os Estados brasileiros, para dizer que é da mai-
or importância que ONGs e demais movimentos de
mulheres, e até mesmo mulheres que não façam par-
te de organizações constituídas, dirijam-se à Assem-
bléia Legislativa do seu Estado para participar dessa
videoconferência. As pessoas interessadas em parti-
cipar não precisam se deslocar de seus Estados e vi-
rem a Brasília, basta irem à Assembléia Legislativa do
seu Estado. Serão três horas de videoconferência,
com a presença de cientistas de Brasília, da nossa
UnB, de São Paulo, Rio Grande do Norte, mulheres li-
gadas geralmente a universidades e que têm um am-
plo trabalho desenvolvido nessa área.

Este é um ano especial para discutirmos a ques-
tão da mulher na política, pois haverá eleições muni-

cipais, para prefeitos e prefeitas, vereadores e verea-
doras. Por conseguinte, é muito importante a partici-
pação nessa videoconferência de mulheres que já es-
tão na política, bem como daquelas que não estão,
principalmente, e daquelas que estão pensando em
se candidatar a um cargo político. Essa é uma grande
oportunidade de debate que o nosso Congresso Na-
cional estará oferecendo às mulheres brasileiras –
aos homens e mulheres, é óbvio, mas a temática es-
pecífica será a participação da mulher na política.

Considero esse sistema de videoconferência de
grande importância, uma vez que podemos discutir
amplamente um assunto com a participação de todas
as pessoas interessadas no País, sem que elas te-
nham que se deslocar de seus Estados, o que signifi-
ca redução de gastos e menos dificuldades às pesso-
as que não podem se deslocar.

Convido todos, então, a se dirigirem, no próximo
dia 31, às 15 horas, à Assembléia Legislativa do seu
respectivo Estado para participar dessa videoconfe-
rência, não apenas para ouvir, mas para perguntar e
debater. Será um espaço aberto dentro da programa-
ção do Senado da República para o ano de 2004, es-
tabelecido como o Ano da Mulher.

Gostaria ainda de registrar, aproveitando a pre-
sença do Senador Edison Lobão, Presidente da CCJ,
que esta foi uma semana difícil e trabalhosa, mas
bastante profícua, especialmente para a Comissão
que S. Exª preside. O Senado está discutindo real-
mente a reforma do Judiciário. Foi aprovado um texto
inicial na semana anterior, mas, nesta semana, real-
mente, iniciou-se a apreciação dos destaques, quan-
do realmente debateremos essa matéria que tramita
há mais de dez anos no Congresso Nacional, a respe-
ito da qual está havendo uma discussão bastante
aberta e aprofundada na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Costumo brincar com o Senador Edison Lobão
dizendo que S. Exª tem muita paciência, porque não
são brincadeira as discussões que acontecem. Mas o
debate sobre a reforma do Judiciário está sendo de
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alto nível e extremamente proveitoso, envolvendo te-
mas importantíssimos, como a súmula vinculante e o
controle externo. Essa discussão continuará na próxi-
ma semana e, talvez, na outra – não sabemos, ainda,
por quanto tempo ocorrerá, porque são mais de 160
destaques a serem apreciados.

Um dos seus pontos essenciais é o nepotismo.
Tenho sido questionada, nas conversas, a respeito
de estarmos tratando do assunto apenas no Poder
Judiciário. Nepotismo significa emprego para os pa-
rentes, quando, no momento em que se assume um
cargo em qualquer dos Poderes, seja no Executivo,
no Legislativo ou no Judiciário, traz-se também a car-
ga dos parentes. Essa questão, portanto, está sendo
discutida e acredito que vamos aprová-la. Com isso,
iremos acabar com o emprego de parentes no Judi-
ciário. Mas, como eu disse, também somos cobrados
em relação também ao Poder Legislativo e ao Poder
Executivo. Queremos o fim do nepotismo, sim; contu-
do, não podemos decretá-lo com a reforma do Judi-
ciário. Nessa reforma, espero que consigamos aca-
bar com esse problema no Poder Judiciário. No en-
tanto, nos Poderes Legislativo e Executivo, em todos
os níveis, ele só terminará com uma lei que não está
inclusa nessa reforma.

Sr. Presidente e Senador Pedro Simon, estou
deixando isso claro porque a cobrança tem sido gran-
de. Parece que queremos apenas o fim do nepotismo
no Poder Judiciário, e isso não é verdade. Queremos
o fim do nepotismo em todos os Poderes, mas na re-
forma do Judiciário só pode ser tratada a questão do
respectivo Poder. Para os outros Poderes, existem
projetos de lei, inclusive há um de autoria do Senador
Demóstenes Torres, ao qual sou totalmente favorá-
vel. Acredito que, por ampla maioria, vamos acabar
com essa vergonhosa questão em todos os Poderes.

Como membro da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Banestado, quero dizer que estamos ob-
tendo vitórias, sim, pois estamos trabalhando muito,
realmente. A tranqüilidade e os critérios que o Rela-
tor, Deputado José Mentor, tem imposto têm sido de
extrema valia para a nossa Comissão Parlamentar de
Inquérito, que está trabalhando com dificuldades,
mas avançando celeremente para chegar a grandes
resultados, com a participação de todos seus inte-
grantes.

Ao conseguirmos, finalmente, aprovar a convo-
cação – só para citar dois requerimentos de minha
autoria – do Sr. Pitta para depor, inclusive já com a
quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, demos
um grande passo, que pensamos repetir com a apro-

vação do requerimento de convocação do Sr. Paulo
Maluf.

Eu gostaria de registrar a coragem e a determi-
nação de uma mulher que, em muitos momentos, foi
chamada de tresloucada, mas que teve a coragem de
vir a essa CPI e depor com muita firmeza e determina-
ção, que é a Srª Nicéa Camargo. Trata-se de uma
mulher que conseguiu romper com muitas situações
difíceis para uma pessoa, em especial para uma mu-
lher, e que encarou tudo e todos, inclusive indo a
Nova Iorque verificar a questão das contas CC-5.

Precisamos registrar esse tipo de coisa porque
parece, às vezes, que nada acontece e que, quando
ocorre, é meio por acaso, meio milagreira e não fruto
e produto do trabalho, da ousadia, da coragem e da
disposição de determinadas pessoas.

Eu não poderia deixar de falar a esse respeito,
porque tenho acompanhado as dificuldades que Ni-
céia Camargo tem vivido por ter tido a coragem de fa-
zer os enfrentamentos que fez. Em determinados mo-
mentos, ela foi até humilhada, mas, a partir do mo-
mento em que compareceu à CPI, seus depoimentos
foram levados bastante a sério, bem como as pistas
para busca de dados que ela forneceu a fim de que a
CPI esclarecesse principalmente a questão das
Águas Espraiadas, em São Paulo, além de outros ca-
sos com indícios bastante claros de forte corrupção.

Faço este registro publicamente para que ou-
tras pessoas tenham o mesmo tipo de procedimento,
de ousadia e de coragem, e tomem o mesmo tipo de
atitude. Não adianta ficarmos falando de combate à
corrupção e que ela é o mal maior, quando, na hora
de depormos e tomarmos iniciativas, encolhemo-nos
e não temos a coragem que Nicéia Camargo nos
mostra.

Na CPI do Banestado, fiz um requerimento de
convocação do Sr. Paulo Maluf que ainda não foi
aprovado, por isso gostaria de ler o trecho de uma
matéria publicada no jornal O Globo de hoje, “Maluf:
oito quilos de extratos de contas na Suíça”. É muito
extrato de contas, não é, Presidente? Oito quilos!

Ex-governador é investigado por des-
vio de verbas públicas.

O Departamento de Recuperação de
Ativos Financeiros do Ministério da Justiça
encaminhará hoje à Justiça Federal em São
Paulo oito pastas com cerca de oito quilos
de extratos com a movimentação bancária
na Suíça da Blue Diamond e Red Ruby, em-
presas supostamente vinculadas ao ex-pre-
feito Paulo Maluf. Os papéis foram remeti-
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dos ao Brasil por ordem da Justiça suíça e,
a partir de agora, serão submetidos à apre-
ciação dos promotores encarregados de in-
vestigar o envolvimento do ex-governador
com o desvio de verbas públicas em São
Paulo.

Os promotores do Ministério Público
Estadual Silvio Marques e Sérgio Turra, res-
ponsáveis pela investigação contra Maluf há
quase três anos, estiveram ontem no Minis-
tério da Justiça, em Brasília. Marques diz
estar otimista com as informações que
constam do dossiê contra Maluf. Os promo-
tores investigam denúncias sobre desvios
de recursos públicos e remessas ilegais ao
exterior.

– Desde 2001 estamos senso chama-
dos de mentirosos pelo Sr. Paulo Maluf.
Agora, se a Suíça mandou os documentos,
é porque, no mínimo, existem indícios de ir-
regularidades – disse Sílvio Marques.

Pelas informações obtidas na primeira
fase das investigações, Maluf teria transferi-
do expressivas somas de recursos de um
banco na suíça para outro em Nova York e,
em seguida, remetido o dinheiro para a Ilha
de Jersey, um dos mais fechados paraísos
fiscais do mundo.

Há ainda a possibilidade de o dinheiro
ser repatriado e voltar aos cofres públicos,
diz Sílvio Marques.

Sr. Presidente, se houvesse tempo, podería-
mos discutir várias situações. A primeira delas seria
a aprovação já, na CPI do Banestado, do requeri-
mento que convoca o Sr. Paulo Maluf para depor,
inclusive com a quebra de todos os sigilos necessá-
rios e imprescindíveis.

A segunda discussão seria a repatriação de re-
cursos remetidos ao exterior que, a cada dia, a CPI do
Banestado vem desvelando. Essa é uma questão im-
portantíssima, que fica para depois. A CPI ainda tem
muito trabalho a realizar para chegar realmente aos
números e ao montante de recursos enviados para o
exterior de forma irregular e criminosa, recursos que,
a meu ver, têm que ser repatriados.

Uma terceira discussão seria ainda as muitas
loas a serem tecidas ao Ministério Público. Dias atrás
fiz, desta tribuna, um pronunciamento específico de-
dicado ao Ministério Público, órgão que cada vez
mais precisa de apoio, tendo em vista os grandes ser-
viços que tem prestado ao País.

Sr. Presidente, de pronto e de plano, seriam es-
sas as três questões a serem discutidas a partir dessa
minha breve fala sobre a CPI do Banestado.

Sr. Presidente, é imprescindível que, na sema-
na vindoura, a CPI do Banestado aprove o requeri-
mento de nossa autoria, convocando o Sr. Paulo Ma-
luf para depor. Não há mais o que esperar,. Principal-
mente depois que foram apurados oito quilos de ex-
tratos de contas só na Suíça. Acredito que o nosso re-
querimento já estava bem justificado, bem arrazoado
para que fosse aprovado. Agora, então, com mais
esse dado, ele só tende a se fortalecer. Acredito que
na próxima semana será aprovado o requerimento de
convocação ao Sr. Paulo Maluf.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senado-

ra Serys Slhessarenko, peço a V. Exª que, como
membro da Mesa, assuma a Presidência da Casa.
(Pausa.)

O Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação
que comunico a esta Casa o lançamento, em meu
Estado, no último dia 24, pelo Governador José Rei-
naldo Tavares, do Plano Estadual de Erradicação do
Trabalho Escravo e da assinatura do decreto que es-
tabelece aquela data como o Dia Estadual de Repú-
dio ao Trabalho Escravo.

À festiva solenidade, estiveram presentes altas
autoridades, que deram ao evento uma significação
histórica para o Maranhão, onde se iniciou uma luta
sem tréguas para o desaparecimento do trabalho es-
cravo em terras maranhenses.

A 19 de janeiro deste ano, repudiando desta tri-
buna a crueldade do assassinato em Unaí de servido-
res públicos incumbidos de combater o trabalho es-
cravo naquela região de Minas, tive a oportunidade
de me referir à “ousadia daqueles que, sob promes-
sas mirabolantes, seduzem pobres camponeses”
para depois os obrigarem a uma servidão covarde e
criminosa. E então me rejubilei com o fato de que ao
Maranhão coubera a iniciativa pioneira de realizar,
em Açailândia, com grande sucesso, a Primeira Jor-
nada Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.
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Na Açailândia maranhense, realmente, fir-
mou-se, com o apoio da Organização Internacional
do Trabalho uma fértil parceria entre o Governo do
Estado e o Governo Federal, com o objetivo bem-su-
cedido de extirpar do cenário social de nosso País
qualquer resquício da indigna exploração do ser hu-
mano por indivíduos desqualificados.

Matéria publicada por O Imparcial, de São Luís,
edição de 25 de março, faz um excelente registro sobre
a solenidade que, na véspera, movimentou a capital
maranhense, motivo pelo qual solicito a transcrição da
mesma como parte integrante deste meu discurso.

Este, Srª Presidente, o registro que peço faça
parte de nossos Anais, com a minha esperança de
que o Poder Público, em suas diversas esferas, man-

tenha, com firmeza, a política ao trabalho escravo em
nosso País.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
– “Sancionado projeto contra trabaLho escravo”

– Publicação no jornal O Imparcial , de São Luís, edi-
ção de 25 de março.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
V. Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e
Srs. Senadores, serei breve ao registrar um novo mo-
mento de convivência e relação institucional na Ama-
zônia Ocidental brasileira. Efetivamente, estamos
rompendo um ciclo político e histórico, em que o po-
der central brasileiro olhava para a Amazônia como
um problema de atendimento pontual: ora libera-
vam-se recursos para construir uma ponte; ora, lem-
bravam-se de liberar recursos para a construção de
uma escola ou recebiam uma visita, a cada cinco ou
dez anos, de importante autoridade estadual ou mes-
mo nacional.

Hoje o cenário político é outro. A geopolítica
amazônica e a brasileira são outras. Teremos, nos
próximos dias, mais uma visita do Senhor Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos Estados
de Rondônia e do Acre, parte de nossa Amazônia
Ocidental, o que trará grandes expectativas à comu-
nidade amazônica.

Srª Presidente, temos a perspectiva sólida de
uma integração andina, de uma nova composição na
economia regional. Dentre os países andinos, eu des-
tacaria o Peru e a Bolívia, ainda hoje com suas eco-
nomias voltadas para a Ásia, e de costas para o Brasil
e para a América do Sul. Alimentos como a carne, o
milho e o frango são comprados na Austrália, portan-
to, sem qualquer vínculo econômico mais expressivo
com o Brasil.

Ultimamente, os Governantes da Região Norte
têm procurado criar e consolidar um novo elo econô-
mico com o chamado mercado andino. Apenas entre
o Peru e a Bolívia há 33 milhões de consumidores
que não compram quase nada de nossos produtos. O
mesmo ocorre entre o Brasil e esses países. Hoje, es-
tamos consolidando um novo marco nas relações po-
líticas e fronteiriças com esses países. Os Governa-
dores da Região Norte e a Amazônia Ocidental fazem
ponte de comunicação permanente com os países
andinos, de modo distinto com o Peru e a Bolívia.
Estamos, de fato, abrindo novas fronteiras econômi-
cas e novas relações comerciais.

Penso ser esse um fato auspicioso que deve ser
tratado com grande respeito e valorização.

Seguramente, o Presidente da República tem
insistido em visitar mais a Amazônia acreditando em
seu grande potencial econômico e nas grandes pers-

pectivas estratégicas que tem a América do Sul,
como bloco econômico, em todo o mercado e em todo
o desenho político internacional.

Acredito que os exemplos de integração que es-
tamos consolidando no Estado do Acre, juntamente
com os Ministérios das Relações Exteriores, da Agri-
cultura e da Saúde, são fatos que devem marcar uma
nova perspectiva e um novo horizonte nas relações
entre os países amazônicos.

A Organização do Tratado de Cooperação Ama-
zônica tem estado mais presente nessas relações an-
dinas, nas relações entre os Estados amazônicos, e a
minha expectativa é a de que, em breve, o Brasil terá
outras impressões da realidade econômica e regional
que estão desenvolvendo alguns Estados. No Estado
do Acre não apenas estamos consolidando as rela-
ções fortes e efetivas com o Peru, desde as áreas de
infra-estrutura, de logística, portuária, de portos e ae-
roportos, como também consolidando, de fato, os
mercados.

Há poucas semanas, estávamos refletindo so-
bre o fato de o Município de Cruzeiro do Sul, que é
parte importante do desenho regional da Amazônia
ocidental, situado a menos de 200km da região de
Pucalpa, que tem em torno de um milhão de habitan-
tes, ter passado tantos anos sem um contato efetivo
de integração, representando um descaso, uma in-
sensibilidade efetiva nessa comunicação entre os pa-
íses amazônicos. O Governo Fernando Henrique, é
bom que se diga, deu passos importantes, e o Gover-
no Lula está consolidando essa perspectiva de um
novo modelo de integração regional.

O Governo Jorge Viana tem sido tenaz, muito
atuante ao buscar consolidar, de maneira franca e di-
reta, essa grande perspectiva de um novo horizonte
de mercado que se abre para a Amazônia brasileira.

Agora, o Presidente Lula, indo à região, estará
consolidando a retomada do Correio Aéreo Nacional,
uma conquista da sociedade brasileira de dezenas de
anos, feito pela Força Aérea Brasileira. O CAN esta-
belecerá a integração com as áreas isoladas. O Presi-
dente ainda vai inaugurar, em nosso Estado, o cha-
mado Hospital do Idoso, o primeiro hospital com essa
característica na região amazônica. Vale lembrar que
o Brasil tem 14 milhões de idosos e não tem uma polí-
tica definitiva e correta voltada para as pessoas da
terceira idade. Esse acontecimento consolidará a pre-
sença solidária de profissionais da área de saúde nos
municípios isolados, já que a Amazônia não pode
continuar com o índice de mais de 30% dos seus mu-
nicípios com ausência completa de médicos, enfer-
meiros e outros profissionais de saúde. Os nossos ir-
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mãos índios encontram um novo tipo de realidade de
integração e comunicação com os Estados, com as
políticas públicas. Portanto, são fatos que estão
acontecendo e que nos trazem otimismo.

E o ponto mais expressivo dessa presença, com
outros olhares do Governo Federal na Amazônia, é
essa integração dos países andinos, que se está con-
solidando agora no Governo Lula.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre
Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador
Tião Viana, V. Exª alude, basicamente, à necessida-
de de uma melhor integração do Brasil com toda a re-
gião amazônica, sobretudo no que diz respeito ao co-
mércio internacional. Isso, realmente, é de grande ne-
cessidade, e o discurso de V. Exª é oportuno, na me-
dida em que, com ele e por meio dele, seguramente,
as autoridades brasileiras ficarão alertas para essa
necessidade inadiável. Mas eu diria, Senador Tião Vi-
ana, que o comércio internacional do Brasil sofre um
atraso deplorável de séculos. Somente a partir do Go-
verno do Presidente José Sarney, passando em se-
guida por Fernando Henrique Cardoso e, agora, pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parece ter havi-
do uma agressividade maior das autoridades brasilei-
ras, no sentido de fazer com que produtos nossos
cheguem ao exterior mais facilmente. A ação diplo-
mática é fundamental. Quando me refiro à diploma-
cia, estou falando dos nossos embaixadores, mas o
Presidente da República é o chefe da diplomacia. Daí
a necessidade de estar o Presidente, senão perma-
nentemente, mas com muita freqüência no exterior,
procurando promover os interesses mais legítimos da
Nação brasileira, no que diz respeito ao mercado in-
ternacional. Isso tem sido feito, repito, pelo atual Pre-
sidente da República. Foi feito com grande intensida-
de por Fernando Henrique Cardoso e também por
José Sarney. Penso que devemos estimular, portan-
to, os nossos governantes, os nossos diplomatas, a
que atuem freqüentemente, com muita força e com o
convencimento de que isso sempre produz bons re-
sultados. Cumprimento, portanto, V. Exª, pela iniciati-
va de promover esses estímulos que agora indica.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao eminente Senador Edison Lobão e acolho suas
palavras em meu pronunciamento. Sem dúvida algu-
ma, é um desafio estratégico para o Brasil.

Quando observo, Senador Edison Lobão, as es-
tatísticas do financiamento da chamada promoção do
comércio exterior brasileiro, verifico as dificuldades
orçamentárias em que vive o Ministério das Relações
Exteriores nessa parte. Em anos recentes, havia uma

previsão orçamentária para a promoção do comércio
exterior da ordem de US$16 milhões ao ano. Há dois
anos, o último investimento consolidado em execu-
ção orçamentária foi da ordem de apenas US$1,8 mi-
lhão, mostrando uma vontade dos últimos governos,
mas uma dificuldade de execução orçamentária de
uma área tão estratégica. Cresceram as nossas rela-
ções comerciais com a China em mais de 370% nos
últimos anos. Entretanto, o México tem 14 represen-
tantes de governo na China, promovendo ações co-
merciais, e o Brasil tem um em Pequim. Então, são si-
tuações dramáticas que mostram por que o Chile, por
exemplo, representa quase 70% do volume da ex-
pressão proporcional do comércio sul-americano com
os demais países.

Então, muito há que ser feito e a determinação
dos últimos governos tem sido a de fortalecer uma re-
lação comercial multilateral, efetiva e que faça o Bra-
sil se tornar, de fato, eficiente nessa área. Talvez, por
isso, o agronegócio e outros indicadores de exporta-
ção estejam indo tão bem, mas muito há que ser feito,
e o mercado andino é altamente promissor e muito
significativo para nós. Como disse, somente o Peru e
a Bolívia tem 33 milhões de consumidores e compram
tudo da Ásia e da Austrália. Isso é lamentável para a
importância estratégica que têm os Estados amazôni-
cos.

Concedo o aparte ao Senador Leomar Quintani-
lha e, em seguida, encerrarei, Sr. Presidente.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – No-
bre Senador Tião Viana, eu ouvia atentamente e com
muito interesse as colocações de V. Exª, aduzidas
por oportunas considerações do eminente Senador
Edison Lobão, a respeito da perspectiva, inclusive de
ampliação, do nosso mercado externo, das exporta-
ções brasileiras, fonte segura de geração de receitas
internas e, seguramente também, de ampliação dos
nossos pontos de trabalho. É imperativo que nos de-
diquemos a isso com mais intensidade, porque está
realmente na ampliação das nossas exportações. O
agronegócio tem dado alegria ao Brasil, principal-
mente o setor primário, a agricultura e a pecuária, que
têm sempre comparecido a esse desafio enorme que
o País enfrenta com relação às suas exportações.
Mas quero fazer um breve comentário a respeito de
um outro assunto que V. Exª abordou em suas consi-
derações. Refiro-me ao hospital com características
específicas de atendimento ao idoso na Amazônia.
Ora, Senador Tião Viana, esse é um grande avanço.
V. Exª colocou bem, são mais de 14 milhões de brasi-
leiros que já tiveram o privilégio de alcançar idade su-
perior a 60 anos e num País que não se preparou, du-
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rante a sua história, para essa mudança no perfil de
sua população. Quatorze milhões é um percentual
expressivo da nossa sociedade, quando temos ape-
nas 500 geriatras para atender a essa massa de pes-
soas com mais de 60 anos de idade. E se formos bus-
car os geriatras, seguramente eles estarão geografi-
camente localizados nas mais importantes cidades
do País. Visto que o Governo do Presidente Lula tem
uma preocupação e um compromisso muito forte com
o social, essa iniciativa de criação do hospital é extre-
mamente louvável, mas que procure estimular, princi-
palmente nas instituições de ensino público, a forma-
ção de profissionais destinados à atenção aos idosos.
Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço, eminente Senador Leomar Quintanilha. Incorpo-
ro, com muito prazer, suas palavras ao meu pronunci-
amento e aproveito a oportunidade para dizer que
essa é uma das razões da visita do Presidente Lula à
nossa região nos próximos dias. Lembro que esse
hospital do idoso a que me refiro é o único na Amazô-
nia e será um modelo. Terá o nome do eminente Se-
nador Lauro Campos, porque foi S. Exª que, atenden-
do a pedido nosso, em um ato generoso, doou a indi-
cação de uma emenda individual sua, dois anos
atrás. Valorizamos aquele ato de S. Exª e consolida-
mos essa unidade hospitalar na Amazônia, que será
inaugurado com uma homenagem bonita a S. Exª, um
poema de sua autoria que fala sobre as quatro esta-
ções da vida que já atravessou. Esse primeiro passo
de solidariedade aos idosos será muito importante
para nós, da Amazônia.

Compreendemos que não há desconexão entre
atos dessa natureza do Presidente Lula e a visão de
mercado e de integração regional, porque jamais con-
seguiremos atrair grandes investimentos para a Re-
gião Amazônica, se não tivermos políticas públicas
efetivas e bons indicadores sociais. Agora mesmo,
estamos abrindo um canal com a Bielorrússia, que
tem 25 bilhões de PIB e uma relação de balança co-
mercial de US$200 milhões com o Brasil e quer com-
prar de 800 a 1.000 toneladas por mês de borracha
da Amazônia, porque tem uma das maiores indústrias
de pneus da Europa, com 14 mil funcionários. Esse
país tem um consumo de US$65 milhões do açúcar
brasileiro, o que não aparece nas estatísticas brasilei-
ras por serem compras indiretas, feitas por interme-
diários, nas chamadas commodities.

Então, temos um grande desafio no futuro da
Amazônia, que passa por políticas públicas e ações
de Governo, por essa solidariedade do Ministério da
Defesa, das Forças Armadas e da Presidência da Re-

pública de olhar na mesma altura e adotar a visão es-
tratégica do Governador Jorge Viana e de outros Go-
vernadores da região.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio Grande do
Sul, vem atravessando uma situação que tem mereci-
do um debate por parte da imprensa, principalmente
do meu Estado.

Houve uma eleição histórica no Rio Grande.
Dois candidatos concorriam pelo PT; estava no Go-
verno Olívio Dutra*, que perdeu a convenção para
Tarso*, o candidato do PT. Pelo PPS, também um
ex-Governador, nosso amigo e companheiro, cria do
PMDB, que achou por bem sair do Partido, dizendo
que se retiraria da vida pública e que posteriormente
se candidatou a Governador pelo PPS.

As pesquisas achavam que entre os dois estava
a decisão: Britto, com 42%; Tarso, com 38%; e nós,
sem candidato. Insistiram em que eu fosse o candida-
to do meu Partido, e levei muito tempo para explicar
que não considerava ideal a minha candidatura: já ti-
nha sido Governador, as coisas boas que fiz eu não
lembrava mais, mas as coisas ruins todos lembra-
vam.

A briga estava há oito anos entre PT e Britto.
Britto foi um grande Governador, teve grandes reali-
zações, não há dúvida nenhuma, e o PT, uma admi-
nistração boa, mas controvertida. Então, a discussão
seria entre os dois. Por isso lancei a minha tese de um
candidato neutro, novo, que não tivesse arestas, que
ninguém pudesse tocar e que lançasse uma mensa-
gem nova, porque a briga de oito anos entre PT e Brit-
to, embora o Rio Grande goste de discussão, já havia
deixado o Estado cansado.

Saiu o nosso candidato Rigotto. Quando o lan-
cei no PMDB, na entrevista coletiva de lançamento do
candidato só estava eu, ninguém quis assumir o com-
promisso de estar presente, o que foi muito engraça-
do. Eu o assumi: “o candidato é o Rigotto*, que é as-
sim, assim, assim”. Começou com 2%; o tempo anda-
va, andava, e eram 2%. E corríamos pelo interior.

O Rigotto é uma criatura fantástica. Trabalha 40
horas por dia e é de uma simpatia fora do normal,
exagerada. Quando chega a uma reunião, abraça a
todos. Aquilo é espontâneo, não é a política feita, o
exagero, o exibicionismo; não, é da alma, do senti-
mento dele beijar criança, abraçar, sair, cumprimen-
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tar. Ele fez uma campanha espetacular. Vinha a pes-
quisa: 2%.

Já estávamos preocupados, porque tanto o PT,
de um lado, como Britto, de outro, estavam começan-
do a querer entrar nas nossas bases. As nossas ba-
ses estavam na campanha, mas diziam: Senador, o
negócio não anda; vamos ter que decidir. E o Partido
estava rachado; um grupo queria ir para o Tarso, por-
que tinha simpatia pelo PT e mágoas enormes por
Britto, que tinha deixado o nosso Partido – sem expli-
car por quê. Tinha deixado de ser candidato do PMDB
para ser candidato contra nós.

Mas aí aconteceram coisas interessantes; pri-
meiro, a campanha fantástica de Rigotto. Ele fez uma
campanha de uma competência fora de série. Quem
não conhece o Rio Grande pode até não entender,
mas quem conhece sabe que a campanha política, a
eleição, o fato social no Rio Grande é todo cheio
de rancor, de paixão, de garra, de sentimento sangüí-
neo, em que se é contra ou a favor, Grêmio ou Inter-
nacional, de um lado ou de outro.

Pois Rigotto mudou toda a campanha do Rio
Grande do Sul. Fez uma campanha – seu lema era
um coração batendo – de paz e amor: “Vou governar
para todo o Rio Grande. Chega! O Rio Grande can-
sou dessa briga entre Britto e o PT, isso não pode
continuar”. E aconteceu outro fato: o meu amigo Britto
e o meu amigo Tarso, duas pessoas da maior compe-
tência, em vez de coordenarem sua campanha, pre-
pararam-na no sentido de que 90% da campanha do
PT na televisão era para demolir Britto, e 10%, para
defender Tarso; e 90% da campanha de Britto na tele-
visão era para demolir Tarso, e 10%, para defender o
Britto. Rigotto passou pelo meio dos dois, dizendo, de
certa forma, com muita categoria: “Acho que os dois
têm razão; não é hora de um nem de outro”. E, de re-
pente, o resultado das pesquisas foi mudando, mu-
dando, e ele, que não tinha 10%, foi crescendo, co-
meçou a tirar o primeiro lugar. Houve uma briga entre
Tarso e Britto para ver quem ia para o segundo turno.

Britto até teve uma atitude da maior elegância,
que lhe fico devendo, porque acho que é nesse mo-
mento que se mostram os grandes líderes. Quando
sentiu que não tinha condições de ganhar, que não
ganharia, foi a um programa de televisão, reconheceu
a derrota e recomendou aos seus amigos, aos seus
companheiros e aos seus eleitores que votassem no
Germano Rigotto. Ele disse algo que considero inte-
ressante, que ele estava de pé com todos os argu-
mentos, que com o Governo do PT não dava para
continuar, que tinha sido muito ruim, que o povo não
aceitava. Quando eu comecei a campanha, em torno

de 70% diziam que o PT não era bom. Hoje tenho ra-
zão, pois os mesmos 70% dizem que o PT não era
bom, só que a maioria, em vez de estar comigo, está
com o Rigotto. Reconheço a humildade e apóio o Ri-
gotto.

Ganhou o Rigotto, que é o normal. Estamos
vendo a diferença entre o que o nosso querido Lula
está fazendo e governar, a diferença entre querer e
poder. Pois o Rigotto fez um Governo paz e amor.
Trouxe os Partidos: PSDB, PDT, PTB, PP, PFL e ou-
tros e fez uma distribuição harmônica entre eles, dis-
tribuindo secretarias e cargos de uma maneira espon-
tânea, não há no Rio Grande do Sul um governo do
PMDB, há uma coalizão de Partidos.

Logo no início, muita gente do PMDB disse ao
Rigotto para abrir as baterias, pois estava pegando o
Estado numa situação dramática, impossível. A tran-
sição foi tranqüila, pacífica e harmoniosa entre o Go-
verno do Olívio Dutra e o nosso, mas os números
eram muito ruins. A dívida que estava sendo recebida
era imensa. Houve uma confusão no final. O que está
ocorrendo agora em nível de Brasil começou no Rio
Grande do Sul, com uma Comissão Parlamentar de
Inquérito discutindo o jogo do bicho. A mesma polêmi-
ca que estamos vivendo aqui foi a causa da confusão
quando se iniciou no meu Estado, onde as coisas são
muito sérias. O PT do Rio Grande do Sul é um partido
muito sério, assim como a política o é.

Essas dificuldades ocorreram e as pessoas dizi-
am para o Governador Rigotto registrar a situação no
papel e ir à televisão dizendo como recebeu o Estado.
E ele não o fez. Fez o levantamento da situação e
agora, anteontem, com mais de um ano de carência,
o publicou, pelas circunstâncias que está vivendo, e
mesmo agora sem uma palavra de mágoa ao ex-Go-
vernador ou ao próprio PT.

Quero ler a nota emitida pelo Governo do Esta-
do, quando várias carreiras estão às vésperas de dis-
cutir e decidir, principalmente a Magistratura, o ma-
gistério e as Polícias Civil e Militar, se entram ou não
em greve.

O Governo do Estado, diante das gra-
ves dificuldades enfrentadas pelo setor pú-
blico gaúcho e levando em conta as reivindi-
cações salariais que estão sendo feitas por
entidades de servidores, entende imprescin-
dível dirigir-se publicamente à sociedade
gaúcha e ao funcionalismo estadual para
ponderar o que segue:

1 – O setor público estadual enfrenta
uma crise financeira de grandes proporções.
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Essas dificuldades não foram geradas pelo
atual Governo. Assumimos a administração
com o caixa único exaurido, com dívidas de
curto prazo de quase R$ 4,5 bilhões e com
parte da arrecadação de 2003 antecipada
pela administração anterior.

A persistência e a gravidade da crise
financeira, além de reduzir drasticamente a
capacidade de investimento, de provocar
atrasos no pagamento a fornecedores e
prestadores de serviço, também tem criado
problemas para preservar rigorosamente em
dia a folha de salários.

2 – Para enfrentar esse quadro de difi-
culdades, temos trabalhado sem descanso.

Uma de nossas prioridades tem sido a
promoção do desenvolvimento e a geração
de empregos, mediante atração de novos
investimentos e apoio às empresas locais,
sem que isso tenha provocado qualquer
perda de receita para o Estado.

Inclusive será instalado na cidade de Rio
Grande um estaleiro que será o maior do Brasil, e
um segundo que virá. Isso ensejará a construção de
grandes estaleiros em nível nacional. A GM duplicou
sua fábrica, compensando, de certa forma, a perda
da Ford. Só para citar alguns dos grandes empreen-
dimentos apresentados.

Na área financeira, onde encontramos
os maiores desafios, temos tomado provi-
dências destinadas a atacar tantos proble-
mas imediatos quanto os impasses estrutu-
rais.

Com relação às questões emergencia-
is, nosso compromisso primeiro é viabilizar
o pagamento dos servidores. Este é o obje-
tivo das tratativas que vimos fazendo junto
ao Governo Federal para cobrar as compen-
sações previdenciárias e os créditos que o
Estado tem direito por conta de investimen-
tos em estradas federais, ambos já reconhe-
cidos pela União.

Com o mesmo propósito, desde o ano
passado, estamos efetuando um rigoroso
contingenciamento orçamentário e um estri-
to controle do fluxo de caixa, cuidando sem-
pre para não comprometer a prestação de
serviços essenciais nas áreas de seguran-
ça, saúde e educação.

Essas compensações previdenciárias, destina-
das desde o tempo da Constituição, o encontro de
contas do funcionário público, que a Constituição
permitiu, ele tinha 20 anos de funcionário federal e
foi para o Estado levando as vantagens que tinha,
ou era estadual, vira federal e a recíproca acontece.
Nesse número dos que foram para o Estado, são
R$100 milhões que o Rio Grande do Sul tem a rece-
ber. O Paraná já recebeu. O Ministro da Previdência
disse que poderia fazer isso em questão de meia
dúzia de dias. Não sai; o porquê eu não sei. O Mi-
nistro da Política, o ex-Líder do Governo na Câmara
fez uma declaração aos líderes de todas as banca-
das – todas as bancadas foram falar com ele – di-
zendo que está resolvido o problema. Mas não sai.
Infelizmente, não sei por que não sai.

Há outras questões importantes de se salientar,
como, por exemplo, a crise financeira vivida pelo Go-
verno Sarney. O Governo Sarney não fez praticamen-
te obra alguma no Rio Grande do Sul. Na ocasião,
como o Estado estava em condições, tinha dinheiro,
fez um convênio com o Governo Sarney e pavimen-
tou aquelas estradas federais, com o compromisso
de que, posteriormente, a União passaria para o go-
verno estadual aquelas importâncias. E foi um peda-
ço enorme da Estrada do Inferno, um pedaço enorme
da Rota do Sol, uma quantia que hoje invoca cerca de
R$1 bilhão.

A reforma agrária é um dever do Governo Fede-
ral. O Governo do Estado não pode fazer nada. Quan-
do eu era Governador, o PT tinha quatro Deputados e
fazendo uma rebelião porque queria aparecer. Eu dis-
se para eles que o PT tinha a obrigação de me pagar
uma prestação, no meu Governo, por aquilo que eles
aprenderam comigo. Eles aprenderam a fazer políti-
ca: como é, como não é. Fizeram errado e, depois, se
arrependeram. Vieram pedir desculpas. Isso aí eles
fizeram, e botaram os sem-terras na rua e em todos
os lugares. E o Rio Grande do Sul esteve às vésperas
de uma convulsão social. Eu vim aqui ao Governo Fe-
deral. O Governo não tinha dinheiro. O Governo do
Estado, que não pode fazer reforma agrária, comprou
as terras, pagando em dinheiro. Fez um apelo dramá-
tico a agricultores e proprietários, que as venderam
por um preço razoável. Nós pagamos e entregamos
nas mãos do Governo Federal, porque não podíamos
fazer reforma agrária, não podíamos fazer distribui-
ção. O Governo Federal fez, então, a distribuição e
celebrou o convênio conosco, com o compromisso de
que nos daria o dinheiro de volta. Até hoje, nada.

Então, não estamos pedindo caridade, mas
aquilo que é nosso. Isso não tem de ser comparado
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com nenhum aspecto de outro Estado, porque nós le-
vantamos esse dinheiro.

Pólo petroquímico. Havia uma luta pela distribu-
ição do terceiro pólo petroquímico entre Rio de Janei-
ro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e o nosso
Estado. Foi uma guerra. Para ganhá-la, o Rio Grande
do Sul se antecipou, e toda a área destinada à in-
fra-estrutura do pólo e toda a parte de controle à polu-
ição, que é o mais importante e mais desafia a socie-
dade, o Estado pagou.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, gostaria de participar desse debate.

O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
maior prazer.

O Estado pagou US$250 milhões de dólares à
época. Nunca se falou em pedir o dinheiro de volta,
nunca se discutiu. Conseguimos esse dinheiro por-
que queríamos o pólo. No entanto, o Governo Federal
privatizou o terceiro pólo produtivo, vendeu-o e pegou
dinheiro. Ora, se vendeu e pegou o dinheiro, dê a
nossa parte, dê aquilo que o Rio Grande do Sul ali in-
vestiu.

O mesmo vale para a Aços Finos Piratini*. O Rio
Grande do Sul construiu com dinheiro de seu orça-
mento, suado e sofrido, a Aços Finos Piratini. Pronta,
entrou em execução, mas não tivemos condições de
acabá-la. Fora construída em escala para produzir
450 mil toneladas, mas só produzia 180 mil. Portanto,
era cara, era deficitária. Fizemos uma lei e entrega-
mos a Aços Finos Piratini para o Governo Federal,
que assumiu o compromisso de terminá-la. O que fez
o Governo? Vendeu. Tudo bem, mas dê a nossa par-
te, aquilo que o Rio Grande do Sul ali colocou!

Com todo o prazer, ouço o nobre Senador Mão
Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, esta Casa tem tido muitos pesares, dificulda-
des e humilhações, e abdicou do poder de legislar
com a introdução das malandragens e picaretagens
das medidas provisórias. É, o povo está chamando as
MPs de “malandragem de picaretas”, aqueles 300 pi-
caretas de que o Lula falava. Mas, Senador Pedro Si-
mon, esta Casa se engrandece com a sua presença.
Todos nós brasileiros somos orgulhosos do Rio Gran-
de do Sul e de seus homens. Das mulheres nem se
fala; são as mais lindas, empatando com as do Piauí.
Há aqueles homens todos, Borges Medeiros, Pinhei-
ro Machado...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Houve
um certo exagero.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ...Alberto Pas-
qualini.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A rainha
da festa de São Leopoldo foi visitar o Palácio e convi-
dou o Presidente da República para ir à festa. Ela
ocasionou, pela sua beleza, uma movimentação tão
grande que houve um gesto realmente de fidalguia do
Presidente, que disse: “Pena que V. Sª não fique por
aqui”.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Deixarei de fa-
lar em nomes tão expressivos, como Alberto Pasqua-
lini, que V. Exª segue, e Getúlio Vargas. Nenhum de-
les excede a Pedro Simon. Quanto às mulheres, bas-
taria falar de Ieda Maria Vargas, que foi Miss Mundo.
Mas V. Exª disse que se esqueceu do seu Governo.
Não. V. Exª é um símbolo. No PMDB, quem lidera é
Ulysses Guimarães, encantado no fundo do mar, e
entre os vivos é Pedro Simon. Não obedeço a ne-
nhum. Não posso abdicar do direito de escolher meu
líder, que sempre foi o Senador Pedro Simon. Tenho
identidade com V. Exª e o acompanho. No seu Gover-
no, V. Exª ensinou muito a este País. Foi o primeiro
governante do Brasil a fundar uma secretaria de ciên-
cia e tecnologia - eu tinha uma secretária de indústria
e comércio, que virou um departamento. Olhai a vi-
são: podem fazer o DNA do Mercosul; é Pedro Simon.
Agora, o PMDB entrou na desgraça quando tinha o
maior nome do Brasil: Pedro Simon.

(O Sr. Presidente faz soar a cam-
painha.)

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª poderia
ser Presidente. Explico por que Germano Rigotto ga-
nhou. Ora, tendo um homem com V. Exª... O verdade-
iro Napoleão francês disse que o francês é tímido, até
preguiçoso, às vezes para tomar banho, mas quando
tem um grande comandante, ele vale por cem e por
mil. Tendo um comandante como Pedro Simon, eu
ganharia para ser presidente do mundo. Então, Pedro
Simon, os nossos aplausos e a nossa solicitação do
MDB de verdade: assuma a Liderança do nosso Parti-
do, não só no Rio Grande do Sul, mas neste Senado e
no Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
me emociona. Claro que vamos descontar 90% do
que V. Exª falou pela nossa amizade e pelo carinho
recíproco que temos.

Antes de V. Exª chegar aqui, fiz questão de co-
nhecê-lo, pela fama. Não é por nada que um cidadão
passa a ser conhecido como Mão Santa – um cidadão
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tem vários apelidos, é conhecido por vários nomes, o
Zeca do PT, por exemplo. Mão Santa é algo que tem
uma profundidade imensa, é um médico que, com
suas mãos, não cobrando, realiza dezenas, centenas
de cirurgias e faz com que o povo o admire por lhe ter
restituído a saúde. Vi no seu Governo e vejo em V.
Exª aqui o desejo de acertar dentro do PMDB e do
Congresso Nacional.

Houve um erro grave do PT. V. Exª ajudou a ele-
ger o Governador do PT, fez uma aliança com o PT.
Quando aqui chegou, viu antes aquilo que agora está
acontecendo, o que todos estão reconhecendo. V. Exª
foi o primeiro a começar a falar, e advertia, chamando
a atenção de que o caminho não estava certo. Dizia
ser necessário buscar o Lula da campanha, o Lula com
o qual andou no Piauí, das promessas, da simpatia. “É
aquele Lula que quero, não este que está aí, fechado,
com meia dúzia de pessoas em volta, com quem não
se consegue falar.” V. Exª foi o primeiro.

Estou dizendo agora o que disse em um aparte
a V. Exª naquela oportunidade: ao invés de os ho-
mens do PT buscarem pessoas como V. Exª para que
Lula pudesse conversar, há aquele grupinho fechado
no Palácio – o Chefe da Casa Civil, o Chefe da Casa
Militar, e outros chefes – impedindo que ele veja o
mundo e que respire. O Presidente deveria ouvir pes-
soas como V. Exª, se tivesse oportunidade, e como V.
Exª, muitos pelo Brasil afora. Se tivesse feito isso, te-
ria sido diferente. Ao contrário, V. Exª foi afastado.
Não sei se por meia dúzia de carguinhos, mas fizeram
questão de isolar V. Exª.

O que pode um Presidente da República
bem-intencionado? Como pode um governo cheio de
boas intenções afastar um homem como Mão Santa,
que só busca o bem e a verdade, e aproximar-se de
pessoas de meu Partido, cujos nomes não quero ci-
tar? Não vou citar, mas sabemos que em cada conse-
lho há uma segunda intenção, que em cada orienta-
ção há a expectativa de uma nomeação.

Infelizmente, isso aconteceu. Talvez seja essa
uma das causas de estarmos vivendo isso agora...
Ainda é tempo. Ainda é tempo de o Presidente Lula
chamar pessoas competentes – não digo eu, que se-
ria vaidade demais, pois há pessoas dez vezes mais
capazes e competentes do que eu. Está cheio de
gente que gosta do Lula, que quer bem ao Lula, que
votou no Lula, que quer que o Lula dê certo. Mas ele
fica com determinadas pessoas ao seu redor...

Em qualquer crise, seja uma crise familiar entre
marido e mulher, por exemplo, às vezes é necessário
entrar um terceiro – o pai, a mãe, um primo, um tio -,
para acalmar a situação e dizer: pare, vá devagar! Se
isso não for feito, os dois não se acertam. Chegou-se
a um momento em que houve uma perturbação. Às
vezes, em uma empresa de família, dois irmãos se
desentendem, um diz que o outro está roubando, en-
tre outras coisas, e se não chega alguém para acal-
mar, pedir para irem devagar, os dois explodem e ter-
minam até se matando.

No Governo ocorre o mesmo. Nesta altura, o
Governo tinha que buscar o entendimento, o aconse-
lhamento e a orientação no conjunto da sociedade.
Eu era um dos que imaginava que o PT seria um Go-
verno, como já houve na Espanha, de um entendi-
mento generalizado, porque todo mundo era PT. Se
nos reuníamos em uma universidade, as pessoas ali
eram PT ou eram apaixonadas, fãs do PT. Se nos re-
uníamos com o empresariado, ou eram fãs do PT, ou
eram entusiasmados pelo PT.

Ele poderia reunir a todos e fazer um Governo
de primeiríssima qualidade, mas construiu um Minis-
tério de derrotados, com 19 cidadãos que perderam
as eleições para Governo de Estado e para Senador
da República.

O mérito dele no Ministério foi no primeiro dia de
mandato, quando, na campanha dos 15 milhões, ele
conseguiu o maior número de empregos: foram 16
empregos. De lá para cá, já não foi o mesmo.

Por isso agradeço a V. Exª. Mas perdi o rumo.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quero que V.
Exª dê um rumo ao PMDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.

Sr. Presidente, com relação às questões emer-
genciais, diz o meu amigo Governador que o seu pri-
meiro compromisso é viabilizar o pagamento dos ser-
vidores. E esse é o objetivo das tratativas que vimos
fazendo junto ao Governo Federal para cobrar as
compensações previdenciárias e os créditos a que o
Estado tem direito por conta de investimentos em es-
tradas federais, ambos já reconhecidos pela União.

Com o mesmo propósito, desde o ano passado,
estamos efetuando um rigoroso contingenciamento
orçamentário e um estrito controle do fluxo de caixa,
cuidando sempre para não comprometer a prestação
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dos serviços essenciais nas áreas da segurança, sa-
úde e educação.

No entanto, temos plena consciência que o
Estado vive uma crise histórica e estrutural e que lhe
compete enfrentar as dificuldades com providências
que sejam proporcionais à gravidade do problema
com que estamos confrontados.

O Estado defende duas questões essenciais,
Sr. Presidente, que vale para o nosso Estado e para
muitos outros: em primeiro lugar, o ressarcimento das
perdas tributárias sofridas pelo Estado por ocasião
das desonerações das exportações. O Rio Grande do
Sul é o segundo Estado exportador, só perde para
São Paulo. E se formos considerar a relação entre ex-
portação e número de habitantes, exportamos muito
mais que São Paulo. No entanto, a exportação prati-
camente não paga o que o Estado deixa de receber.
E triplicamos as nossas exportações. Não se paga
ICMS, e não é só isso, para cada bilhão que o Estado
exporta, a União pega o valor a que tem direito e paga
a parte nacional. Se ela tem que pagar, pega o bônus
do que exportou, paga aqui e não paga o Estado. O
Governo disse que vai terminar com isso. Mas o Rio
Grande do Sul já perdeu R$1,2 bilhão desde que o
nosso Governador assumiu.

E a segunda, Sr. Presidente, é a revisão dos li-
mites de comprometimento da receita com o paga-
mento da dívida com a União.

No ano passado, o impacto da desoneração re-
presentou um perda aproximada de R$1 bilhão nas
receitas estaduais. Já pagamento da dívida pública
consumiu R$1,4 bilhão.

E vai para 18% do que arrecadamos pagando a
dívida federal. Mas isso é o capitalismo, é o que tem
de pior no mundo internacional, esmagando o peque-
no produtor. É o Governo Federal cobrando do Esta-
do um percentual que foi a 14%, 15%, 16%, 17%,
18%. O Piauí paga 16% do que arrecada de tributa-
ção para a União. Não é possível, Sr. Presidente! Não
é possível! O Governo tem que sentar à mesa e en-
tender que isso não é viável. Tem que fazer um arre-
dondamento, lançar para frente essa dívida e diminuir
dos 18% atuais para 10%, 9%, 8% ou até 7%. Essas
são questões fundamentais, Sr. Presidente.

Peço a transcrição do resto do meu pronuncia-
mento, uma parte, inclusive, dirigindo-me aos funcio-
nários do Rio Grande do Sul.

Hoje, Porto Alegre completa 232 anos de exis-
tência. Porto Alegre, uma das cidades mais bonitas
que temos, vive um dia importante hoje. Também
hoje os professores realizam as suas célebres as-
sembléias, com milhares e milhares de professores.
Metade dos funcionários públicos do Rio Grande do
Sul são professores! E eles vão decidir se entram ou
não em greve.

Faço um apelo para que isso não aconteça. Em
primeiro lugar, isso pode deixar o governo do Estado
em má situação. Além disso, eles não vão ganhar
nada, pois o governo não tem dinheiro para dar o que
eles pedem. Se o Estado pudesse sentar e negociar
com aquele dinheiro reservado para a construção de
determinada estrada, seria muito bom. O problema é
que não existe esse dinheiro.

Então, trata-se de uma greve cruel, que vai me-
xer com os alunos, com os professores, com o calen-
dário escolar e tudo o mais. E o pior de tudo é que não
se vai chegar à conclusão alguma.

Para terminar, gostaria de dar uma palavra aos
meus irmãos da Bancada do PT. Vi uma nota – e peço
a sua transcrição também – que me deixou tremenda-
mente preocupado:

Em reunião realizada em Brasília, a
Bancada Federal gaúcha do PT decidiu co-
locar algumas condições para intermediar a
liberação de recursos e renegociação da dí-
vida do Estado.

Sinceramente, o PT não foi feliz em sua nota. A
Bancada do PT deveria estar unida à nossa, como
durante os quatro anos do Governo Olívio Dutra. A
esta altura, ela deveria estar solidária com o Rio
Grande do Sul, apoiando a posição do seu governo.

Quando eu era Governador do Rio Grande Sul,
e o nosso amigo Alceu Collares era Prefeito de Porto
Alegre. E assim como Fernando Henrique Cardoso
terminou dando dinheiro para o Olívio Dutra terminar
o seu governo e pagar o 13º salário; o Sr. Alceu Colla-
res também não tinha como pagar – nem o mês de ja-
neiro e nem o 13º salário. S. Exª veio falar comigo e
eu determinei, em meio a todas as dificuldades de fi-
nal de ano – e Alceu Collares recebeu o dinheiro e ter-
minou saindo do governo em dia, pagando o 13º e pa-
gando o mês de janeiro. Assumiu o seu sucessor, o
Prefeito de Porto Alegre, e veio me procurar: “Gover-
nador, V. Exª deu o dinheiro para Collares, mas, na
verdade, S. Exª me deixou a zero no mês de janeiro,
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no mês de fevereiro e eu não tenho o que fazer”. E as-
sim como eu fiz para o Sr. Alceu Collares, fiz com o
Sr. Olívio Dutra: nos dois primeiros meses, Olívio Du-
tra pagou os servidores com o dinheiro do Estado. Fiz
aquilo como uma obrigação, não mais que uma obri-
gação. Não exigi uma vírgula, não fiz um pedido, ab-
solutamente nada, porque era a minha obrigação. Por
isso, penso que a nota do PT não veio em boa hora.

O Partido dos Trabalhadores, com os proble-
mas que vem sofrendo e tendo que contar com a aju-
da do PMDB para que possa, realmente, fazer um
Governo razoável, lançar uma nota com uma série de
exigências.

Em primeiro lugar, não estamos pedindo carida-
de para o Governo Federal, estamos pedindo justiça.
Em segundo lugar, o Governo Federal não pertence
ao PT, pertence a todo o Brasil, pois o dinheiro é do
Brasil. Por isso, levo daqui o meu abraço muito afetu-
oso ao meu Governador Germano Rigotto, levo o
meu abraço ao Prefeito de Porto Alegre, que está fa-
zendo uma belíssima administração neste final de go-
verno pelo aniversário da sua cidade hoje, e levo um
apelo aos professores, que tenham sensibilidade. Há
momentos para tudo. Paguei os meus pecados quan-
do Governador até a quinta geração por causa do PT
e do Cpergs, que é um braço armado, fanático, do PT.
Durante o Governo do Olívio Dutra o Cpergs não le-
vantou uma palha a não ser para apoiar o Governo, e
agora, de repente, sem mais nem menos, numa hora
dessas, resolve começar tudo de novo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE CONCLUSÃO DO
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
PEDRO SIMON.

Nesse plano, duas providências são essenciais;

1. Em primeiro lugar, o ressarcimento das per-
das tributárias sofridas pelo Estado por conta das de-
sonerações das exportações;

2. Em segundo lugar, uma revisão dos limites de
comprometimento da receita com o pagamento da dí-
vida com a União.

3. O impacto da desoneração em 2003 repre-
sentou uma perda aproximada de R$1 bilhão nas re-
ceitas estaduais. Já o pagamento da dívida pública
consumiu R$1,4 bilhão. Essas perdas criam uma situ-
ação sufocante e insuportável que precisa ser corrigi-
da com urgência.

4. As reformas de caráter estrutural não se es-
gotam, porém, nessa estratégia de incremento das
receitas. Tais iniciativas precisam ser complementa-
das pelo ajuste que o Governo está fazendo em rela-
ção a si mesmo.

Vamos dar continuidade à revisão do sistema
de administração pública, tendo como norte a moder-
nização da gestão e a otimização dos recursos huma-
nos e materiais com que hoje conta o setor público es-
tadual. O objetivo é aumentar a racionalidade da ges-
tão e incrementar a produtividade dos serviços pres-
tados à sociedade gaúcha.

5. O governo confia que todos os esforços que
vem fazendo consigam retirar progressivamente o se-
tor público da crise financeira em que se encontra, vi-
abilizando assim a adoção de uma política salarial
que atenda às justas reivindicações dos servidores.

O atendimento imediato de tais demandas, por
mais que queiramos, não é materialmente possível
em vista da notória insuficiência de recursos.

6. A propósito, ressalta-se que é injusto atribuir
ao Poder Executivo responsabilidade pelos recentes
aumentos concedidos pelos demais Poderes, sua au-
tonomia orçamentária resguardada pela Constituição
1988.

7. Fazemos essas ponderações à luz da diretriz
de entendimento e convivência harmoniosa que ori-
enta a conduta de nosso Governo. Esperamos que os
servidores gaúchos entendam que a interrupção diá-
logo não interessa a ninguém. A superação das difi-
culdades presentes só poderá ser alcançada pelo es-
forço conjunto que precisamos todos fazer.

8. O Rio Grande precisa nesse momento, mais
do tudo, de unidade para enfrentar solidariamente a
crise e fazer com que tenhamos um setor público
cada vez mais à altura da pujança, da modernidade e
da capacidade de trabalho de nossa sociedade.

Esta é a nossa mais profunda convicção, este o
objetivo estratégico que norteia nossa ação de Go-
verno.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
21 de março de 2004.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:
– Bancada federal do PT prioriza folha
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Durante o discurso do Sr. Pedro Si-
mon, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Suplen-
te de Secretário, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada sucessivamente, pe-
los Srs. Edison Lobão e Heráclito Fortes, 3º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con-
cedo a palavra ao nobre Senador João Capiberibe.

V. Exª dispõe de até 20 minutos, Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a CNBB
dedicou o ano de 2004 à água e no dia 22 último co-
memoramos o Dia Internacional da Água. Esses dois
eventos demonstram claramente a inquietação, o iní-
cio de uma preocupação, a necessidade de colocar
nas nossas agendas o cuidado com o uso da água.

A primeira causa de mortalidade no mundo é a
falta d’água ou está associada à má qualidade da
água potável disponível.

Estudo encomendado pelas Nações Unidas e
apresentado por ocasião do Dia Internacional da
Água, dia 22 de março último, apresenta resultados
assustadores: 1,1 bilhão de pessoas não tem acesso
à água potável; 2,4 bilhões não dispõem de salas de
banho e redes de esgoto convenientes, e 2,2 milhões
de pessoas, na maioria crianças, morrem anualmente
devido à falta d’água, à falta de serviços de sanea-
mento e à falta de higiene.

A água doce representa apenas 2,5% do volu-
me total de água do planeta. E isso não significa se-
quer que toda ela possa ser aproveitada com facilida-
de para o consumo humano. É que 68% da água
doce se acumula, sob a forma de gelo, nas calotas
polares ou nas montanhas. Essa quantidade seria su-
ficiente para suprir as necessidades da humanidade,
mas, infelizmente, há um problema adicional: a água
doce está muito mal repartida na Terra. Apenas dez
países concentram 60% das reservas – o Brasil inclu-
ído nesse grupo. Por outro lado, 40% da população
mundial, concentrada em 80 países, está submetida
a forte penúria de água. O Brasil, apesar de ser consi-
derado um país bem dotado no tocante à disponibili-
dade de recursos hídricos, tem regiões que sofrem
com a seca, como no caso de amplas áreas do Nor-
deste, entre outras.

Além da desigual repartição dos recursos hídri-
cos, outro fator agrava a situação da água no planeta.
No curso dos últimos decênios, atividades humanas
como a agricultura e a indústria, bem como a urbani-
zação, acentuaram o processo de degradação e de

contaminação das águas de profundidade e de super-
fície. A agricultura representa 70% do consumo total
de água no planeta, seguida do setor industrial, com
20%, e do consumo doméstico, de 10%. O aumento
da produção e do consumo bem como da população
intensificou a pressão sobre os recursos hídricos,
contaminando uma parte significativa da água vertida
na natureza: rios, lagos e mares. Assim, um terço dos
rios do planeta está contaminado. No Brasil, temos o
Tietê como exemplo gritante. Além de poluídos, nos-
sos rios estão perdendo toda a sua fauna e flora.

Como se não bastasse, a relação entre o consu-
mo de água por habitante e o crescimento da popula-
ção conhece uma situação desequilibrada. De fato, o
crescimento do consumo de água se expande a uma
taxa duas vezes superior à do crescimento da popula-
ção. A quantidade de água disponível por habitante
no planeta diminuiu em 40% desde 1970. A Organiza-
ção Meteorológica Mundial estima que essa redução
deverá se acentuar nos próximos anos.

A cada 20 anos, as necessidades mundiais são
duplicadas. Estima-se também que em 2025 as re-
giões que estarão submetidas ao estresse hídrico –
conceito que se aplica às áreas que utilizam a água a
uma taxa mais elevada que a capacidade de renova-
ção natural – abrigarão dois terços da população
mundial. Essas regiões estarão submetidas a uma
penúria crônica de água. Portanto, nada impede ima-
ginar que, no futuro, a água será cotada no mercado
mundial como o petróleo, com todas as conseqüênci-
as geoestratégicas que esse fato significa, particular-
mente no caso da Amazônia. Se há guerra do petró-
leo, por que não da água? A questão geoestratégica
suscitada pelo controle e domínio da água doce no
planeta, em futuro próximo, nos desafia desde agora.
De fato, as Nações Unidas estimam que a falta
d’água que hoje afeta 1,1 bilhão de indivíduos alcan-
çará 4 bilhões de pessoas dentro de 20 anos, ou seja,
em torno de 2025.

Essa deficiência não afetará somente as re-
giões conhecidas como carentes de recursos hídri-
cos, mas também aquelas que atualmente dispõem
de água em abundância. Na medida em que a explo-
ração aumenta, os recursos hídricos se tornam cada
vez mais caros e raros. Em conseqüência, serão ob-
jeto de maiores pressões internacionais e, inevitavel-
mente, se transformarão em fonte de conflitos de to-
dos os tipos.

As Nações Unidas já identificaram 300 áreas
com potencial para conflitos em razão do uso da
água, no caso de rios e lençóis freáticos transfronteiri-
ços. Agravando a situação, não devemos nos esque-
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cer das conseqüências do aquecimento do planeta
sobre o ciclo da água, modificando o regime de chu-
vas e propiciando o aumento das secas. Nesse as-
pecto, referi-me, alguns dias atrás, ao relatório enco-
mendado pelo Pentágono sobre mudanças climáti-
cas. Ele traça um cenário de grandes dificuldades em
curto prazo. As mudanças climáticas que pensáva-
mos que poderiam trazer conseqüências dentro de 50
a 100 anos já começaram a ocorrer no mundo todo.

No caso particular da Amazônia, é necessário
ressaltar que ela não é apenas brasileira. O bioma
amazônico é dividido com nove países – incluindo a
França, vizinha do meu Estado por intermédio do De-
partamento da Guiana. Ora, o desmatamento da flo-
resta amazônica, que funciona como uma grande es-
ponja que absorve toda a água da região, é um fator
que contribui para a escassez de recursos hídricos
em nossa América Latina e também em todo o mun-
do. Por essa razão, devemos lutar com todas as for-
ças contra esse flagelo, pois além das conseqüências
ambientais, a escassez de água poderá ser fonte de
conflitos entre nós e nossos vizinhos.

Nós nos acostumamos, no Brasil, a nos estimar
a salvo da penúria de água, com exceção do Nordes-
te, em grande parte devido ao imenso potencial da
Amazônia. Precisamos, agora, absorver o conceito
de que os problemas de escassez, sempre presentes
em pontos definidos do País, podem atingir todos
nós.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deve-
mos estar alertas para os problemas e os conflitos
que advirão em função da má repartição, da má distri-
buição da água em todo o planeta e, particularmente,
no nosso País, que já vive problemas de penúria de
água na região do semi-árido, no sertão nordestino.

A Amazônia precisa urgentemente de um pro-
grama capaz de poupar os seus recursos que, neste
momento, nos parecem abundantes, mas que, no fu-
turo, em função do desmatamento que cresce a cada
ano – e a expectativa é que, em 2003, haja um au-
mento no desmatamento da Amazônia –, poderão ser
extintos. Assim, terminaremos por eliminar a floresta
que funciona como um pulmão para o País e para o
Planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela Liderança do PMDB, no
momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – V. Exª
deseja falar imediatamente ou após o Senador José
Jorge?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Após o
Senador José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – V. Exª
está inscrito para falar pela Liderança do PMDB, após
o Senador José Jorge.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Jor-
ge. S. Exª dispõe de até vinte minutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há quase dois meses,
pouco antes do Carnaval, iniciou-se uma crise política
no Governo Federal, quando a população tomou co-
nhecimento de fita com a gravação de conversa do
Chefe da Assessoria Parlamentar da Casa Civil, Wal-
domiro Diniz, uma pessoa importantíssima dentro do
Palácio do Planalto, com um banqueiro de jogo de
azar, na qual pedia dinheiro para políticos da base do
Governo, basicamente do PT. Esse caso se tornou
um grande escândalo nacional, e o Sr. Waldomiro Di-
niz, diga-se de passagem, não foi demitido do cargo,
mas saiu a pedido, como foi publicado no Diário Ofi-
cial.

Até hoje, essa crise vem se arrastando, e, des-
de o seu início, a Oposição tem dito que a melhor ma-
neira de acabar com ela seria afastar o Ministro José
Dirceu, chefe de Waldomiro, que o levou para o Palá-
cio do Planalto, e criar uma CPI no Congresso, para
descobrirmos até que ponto iam essas articulações.

Depois, apareceu o contrato de R$650 milhões
da GTech com a Caixa Econômica. Não sei se o Se-
nador Mão Santa se lembra, mas diziam que essa cri-
se só duraria até o Carnaval, que já passou há muito
tempo. Agora, Sr. Presidente, estão dizendo que a
crise só dura até a Semana Santa. Eu acredito que se
prolongará por mais tempo.

Verificamos as medidas efetivas tomadas pelo
Governo para driblar a crise, que já está afetando
toda a área econômica. Neste ano, todos os países
crescerão, independentemente dos Governos, por-
que internacionalmente há um ambiente favorável. E
não estamos aproveitando essa oportunidade.

Srªs e Srs. Senadores, em fevereiro, foi divulga-
do que temos o maior índice de desemprego desde
que esse índice começou a ser calculado, se não me
engano, em 1985. Nunca tivemos um índice de de-
semprego como o divulgado neste ano. De acordo
com dados do ano passado, a economia não cresceu
depois de quase dez anos. Houve decréscimo.

Portanto, as questões políticas estão afetando
diretamente a área econômica, e o Governo está iner-
te, não toma qualquer providência.
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Listei algumas providências que o Governo
anunciou que está tomando. Por exemplo, pretende
criar mais dois Ministérios. Srªs e Srs. Senadores,
esse é o maior Governo que o Brasil já teve – são 34
Ministérios – e, provavelmente, é o maior do mundo.
Creio que nem nos países comunistas havia tantos
ministros em um só Governo. Parece que são dois
governos. E, agora, querem criar mais dois Ministéri-
os.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador José
Jorge, não são 35 Ministros?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não sei. É
bem capaz de serem 35. Estou falando 34, porque
quero ser bonzinho, mas podem ser 35.

Agora, querem criar mais dois: o Ministério da
Administração, que uma senhora – deve ser compe-
tente, não a conheço – que trabalha com o Ministro
José Dirceu ocupará, e o Ministério do Desenvolvi-
mento, que será retirado do Ministro Furlan. Essa no-
tícia foi anunciada pela mídia ontem. Portanto, para
responder a uma crise, mais dois Ministérios serão
criados, quando ninguém conhece nem a metade dos
Ministros, não sabe o que fazem ou onde estão. Mas
todos têm carro oficial, motorista, assessor, salas. Em
um dos prédios projetados para abrigar um ministério,
já há seis. Ele é conhecido como torre de Babel.

Outro providência foi tomada na reunião ocorri-
da ontem, depois da crise em que diversos partidos
da base do Governo reclamaram da política econômi-
ca. O que eles fizeram? Não mudaram a política eco-
nômica, como seria o esperado, mas criaram uma for-
ça-tarefa para liberar emendas parlamentares. Vejam
bem, Srªs e Srs. Senadores, haverá uma força-tarefa,
se não me engano na Câmara dos Deputados, da
qual não sei se participarão Senadores. O Governo
destinará R$1,7 bilhão para diminuir a crise em sua
base de sustentação, ou seja, as emendas parlamen-
tares não receberão dinheiro do PT ou do Presidente
Lula e, sim, dinheiro dos impostos pagos pela popula-
ção. Essa força-tarefa, que terá o comando do Depu-
tado Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo na
Câmara, liberará as emendas parlamentares, prova-
velmente aquelas de autoria dos Parlamentares que
apóiam o Governo. Portanto, não serão liberadas
emendas pelo critério de necessidade ou de atendi-
mento à população, mas aquelas de iniciativa de Par-
lamentares que apóiam o Governo. Esse é outro ab-
surdo.

Há outra questão que deveria ser esclarecida.
Há acusações que estão diretamente ligadas ao caso
Waldomiro Diniz, como é o caso do contrato da
GTech com a Caixa Econômica Federal. Esse caso

poderia ser discutido no Senado, mas o Governo só
autorizou a vinda do Presidente da Caixa. Os direto-
res, tanto da gestão passada, que trataram do caso,
quanto da gestão atual, estão impedidos de depor
aqui.

Ontem, tivemos a notícia de que o Vice-Presi-
dente da Caixa será demitido por envolvimento no
caso da GTech. Se ele vai ser demitido, é porque ele
está envolvido. Ora, como qualquer funcionário gra-
duado, ele deveria depor no Senado para esclarecer
os fatos.

Outro ponto: quando há uma crise no Governo,
o que acontece? Faz-se um jantar na casa do Presi-
dente da Câmara, Deputado João Paulo, onde se re-
solvem todas as questões. Nessa ocasião, Senador
Alvaro Dias, são homenageados Ministros, há discur-
sos, todos comem, bebem, e a reunião vai até tarde.
A de quarta-feira foi até as duas horas da manhã. Na
realidade, não é uma reunião, mas uma festa. Per-
gunto-me por que essa festa é sempre na casa do
Presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo. A
primeira idéia que tive é que S. Exª deve ser um gran-
de anfitrião, deve ser alguém que recebe muito bem.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A seguir con-
cederei um aparte a V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Mas, depois, pensando melhor, cheguei à con-
clusão de que a festa é realizada na casa do Presi-
dente da Câmara para ser paga pelo contribuinte. Se
eles se reunissem em um restaurante, na casa de um
Ministro, na casa de outro Deputado ou de um Sena-
dor, o PT ou eles mesmos teriam que pagar a conta.
No fim, tinha que haver uma cota para cada um tirar
do seu bolso e pagar a conta do que comeu e bebeu.
Mas, na casa do Presidente João Paulo Cunha, quem
paga é o contribuinte. Nas casas dos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do
Presidente da República, a comida e a bebida são pa-
gas pelo contribuinte.

Assim, o contribuinte está pagando para que es-
sas pessoas se reúnam em uma festa que não traz
nenhum resultado. Afinal, quando se quer trabalhar,
trabalha-se no horário normal e não até às 2 horas da
manhã em festividades regadas à comida e bebida.

Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – A propósito

das festas do Governo, inclusive nos finais de sema-
na, nas churrascadas na Granja do Torto, o Deputado
Luiz Carlos Hauly apresentou, na Câmara dos Depu-
tados, um projeto que proíbe o Governo de adquirir
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bebida alcoólica com dinheiro público. Talvez, inspi-
rado nessas festas a que se refere V. Exª, o Deputado
entendeu ser oportuno apresentar esse projeto. Em
outro país, talvez, isso soasse inusitado, esdrúxulo
até, mas aqui isso se justifica. O noticiário dá conta de
que essas festas acabam realmente com algumas
frases estranhas, alguns pronunciamentos incríveis
como este do Presidente do PT, José Genoíno:
“Alguém tem que bater”. Genoíno comparou a frente
formada pela Oposição aos Contra da Nicarágua, que
se opuseram à revolução sandinista. Os Contra se
opuseram a uma ditadura sanguinária. Não é o caso
do Brasil. Não nos estamos opondo a um ditadura
sanguinária, estamos nos opondo a um Governo que
tem vocação autoritária, que é muito incompetente e
que tapa os olhos para a corrupção que começa a ex-
plodir nos bastidores da Administração Federal.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do, Senador Alvaro Dias.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José

Jorge, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Estou orgulhoso de ver um homem nordestino com
tanta competência neste Senado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – A minha admi-
ração começou quando V. Exª, no momento mais difí-
cil do Governo passado, conseguiu vencer o apagão.
Havia uma câmara de gestão. Mas, neste Governo,
Sr. Presidente, Senador Heráclito Fortes, precisamos
criar uma câmara de gestão para vencer o “paradão”.
Gostaria de oferecer um ensinamento a esse Gover-
no. Pertenço ao PMDB que representa a luz, não o
PMDB que quer trocar cargos. Sou do PMDB que
nasceu da inspiração democrática de Rui Barbosa,
que dizia que não trocava suas convicções por um
cargo de Ministro. Essa é a nossa idéia. Apreende-
mos muito com a história. O Lula não teve essa opor-
tunidade que Deus nos deu. Quis Deus que estivesse
presidindo esta sessão o Senador Heráclito Fortes,
que é de outro Partido, que não o meu...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É do meu,
com muito orgulho para mim.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – S. Exª é Líder
do PFL, mas é muito querido no PMDB. Fui Vice-Lí-
der de Lucídio Portella, Senador, irmão de Petrônio
Portella. O lema de Lucídio era austeridade. Gostaria
de passar esse ensinamento e essa experiência ao
Presidente Lula e a esse PT. Ouvi um Senador dos
mais antigos dizer-me: “Mão Santa, você tem que

compreender que esse PT era um Partido de famintos
e desempregados”. Mas deve haver austeridade. Ou-
tro dia, soube que gastaram R$1 bilhão em passa-
gens e, no entanto, não liberam os R$900 mil para fa-
zer funcionar o Pronto Socorro de Teresina, cuja obra
o Senador Heráclito Fortes iniciou em 1989 quando
era Prefeito. Faz 15 anos, e faltam R$900 mil para a
conclusão dessa obra. Quando o Dr. Lucídio Portella,
pessoa de nossa estima, ia ao litoral do Piauí, eu até
torcia para que não fosse, porque o homem era aus-
tero demais. Era um exemplo de austeridade, e com
ele aprendi. Na hora do almoço, ele ia para o bande-
jão. E a comitiva do Dr. Lucídio ia lá para minha casa
comer e beber. E quem acabava gastando era eu,
como médico do Piauí. Esse é um exemplo a ser se-
guido. Esse Governo deve ter mais austeridade. É só
viagem, Ministros que vão e vêm. Foram mais Minis-
tros ao Piauí nesse Governo do que nos 502 anos. Só
que para lá nada levaram.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL PE) – Muito obriga-
do, Senador Mão Santa. V. Exª tem razão, assim
como o Senador Alvaro Dias.

Outra medida tomada para abafar a crise ou
para dar fim a ela foi a decisão do Ministro Luiz Gushi-
ken, com o Presidente Lula, de investir em publicida-
de. Agora vão investir R$8 milhões em publicidade
para, de certa forma, esclarecer à população brasilei-
ra aquilo que não pode ser explicado. Não há publici-
dade no mundo que possa explicar o caso Waldomiro
Diniz, que até agora não foi completamente esclareci-
do.

Sr. Presidente, em vez de implantar a CPI que
colocaria os pingos nos is e indicaria os culpados e os
inocentes, em vez de afastar o Ministro que levou es-
sas pessoas para dentro do Planalto – não é apenas
o Waldomiro, há outros que ainda vão aparecer, o
que fará com que essa crise se prolongue –, o Gover-
no, para não dizer que nada fez, tomou as seguintes
medidas: criação de mais dois Ministérios; gasto em
publicidade de R$8 milhões; impedimento que os Di-
retores da Caixa venham depor no Senado; criação
de uma força-tarefa para liberar recursos aos Deputa-
dos – não sei se aos Senadores também – no valor de
R$1,7 bilhões do dinheiro público, para fazer com que
a chamada Base do Governo não crie mais proble-
mas para aprovação das questões que o Governo
considera prioritárias. Além de tudo isso, fizeram jan-
tar na casa do Presidente da Câmara, Deputado João
Paulo. Por quê? Porque é grátis, por conta do Gover-
no, porque lá a bebida e comida são pagas pelo con-
tribuinte. Foram essas as medidas efetivas que o Go-
verno tomou até agora para tentar minorar essa crise.
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Quanto a questões como as cheias do Nordes-
te, desde o início temos dito neste Senado – não só
eu, como outros Senadores – que, se não for emitida
uma medida provisória para a liberação de recursos
aos respectivos Governadores a fim de cumprirem
um plano de aplicação pré-aprovado, jamais chegará
nada ao Nordeste, só chegará enrolação. Já se com-
pletam dois meses, a medida provisória não saiu, e os
recursos não chegaram e nem vão chegar lá. Essa é
uma medida que não se toma.

Em relação aos bingos, o Governo enviou ao
Congresso, na proposta de relatório anual, na abertu-
ra da sessão legislativa, um documento em que cons-
tava claramente que estava estudando a legalização
dos bingos. Com o caso Waldomiro, o Governo, em
24 horas, passou da idéia de legalização para a de
extinção, por meio de medida provisória, desempre-
gando 72 mil pessoas. Tudo bem que acabem com os
bingos, por intermédio de medidas provisórias, e de-
sempreguem 72 mil pessoas, mas não foi adotada
nenhuma providência para assistir a essas pessoas
desempregadas; para elas, não foi dada sequer uma
cesta básica. São 72 mil famílias sem chances de en-
contrar outro emprego, porque vão disputar emprego
com dois milhões de desempregados só na Grande
São Paulo.

Srªs e Srs. Senadores, onde é que está a preo-
cupação social, a sensibilidade desse Governo? Na
verdade, trata-se de um Governo insensível social-
mente; incompetente, no sentido de fazer aquilo o
que deve, que é governar; e autoritário, no sentido de
que quer calar a Oposição, a imprensa e o Ministério
Público e governar em uma democracia como se esti-
vesse em uma ditadura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con-

cedo a palavra ao Senador Romero Jucá, como Líder
do PMDB, por até cinco minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, faço um apelo à Câmara dos Depu-
tados. No final do ano passado, num esforço muito
grande de todos os Senadores, das Lideranças parti-
dárias e do próprio Executivo, que colaborou com a
discussão e a implementação das propostas, conse-
guimos, em tempo recorde, votar a reforma tributária,
que consolidava algumas ações importantes para o
exercício deste ano e propunha novas medidas que
deveriam retornar à Câmara dos Deputados para que
pudessem ser aprovadas rapidamente.

Já estão valendo medidas por nós aprovadas a
favor da pequena e microempresa, do Fundo de

Compensação das Exportações dos Estados – a par-
tir de janeiro, os Estados teriam dificuldade de reto-
mar os recursos da então Lei Kandir, devido ao final
da sua validade – e de uma série de outros mecanis-
mos importantes, inclusive para o controle fiscal.

Avançamos na discussão desses assuntos e
conseguimos propor algumas medidas novas, muitas
vezes dobrando a posição do Executivo quanto aos
astos, mas é fundamental que essas ações sejam
votadas e aprovadas rapidamente na Câmara dos
Deputados.

Vou começar mencionando o aumento do per-
centual do FPM, Fundo de Participação dos Municípi-
os, para as Prefeituras. V. Exª, Presidente Heráclito
Fortes, sabe o quanto é importante para os Municípi-
os pequenos do Piauí o recebimento da verba do
Fundo de Participação dos Municípios, para o qual
defendemos um acréscimo de cerca de R$1 bilhão,
ainda neste ano. No entanto, para que isso seja efeti-
vado, é preciso que a Câmara dos Deputados vote a
matéria.

Outra questão fundamental para Estados e Mu-
nicípios foi a transformação do Fundo de Desenvolvi-
mento Regional, que havia sido aprovado na Câmara
dos Deputados como empréstimo para o setor priva-
do, em investimento para infra-estrutura do setor pú-
blico, destinando, dos R$2,2 bilhões previstos para
este ano, 75% para os Estados e 25% para os Municí-
pios. Vale ressaltar que 90% de todo esse recurso de-
verão ser aplicados nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, as mais pobres do País.

O FPM; a nova situação de melhoria para as pe-
quenas e microempresas; a nova proposta do ICMS;
a revisão do sistema tributário em 2007; a previsão de
um novo Imposto de Valor Agregado, que vai agregar
ICMS, ISS e IPI; a fusão de todas as contribuições
numa só, todas essas inovações se encontram na
Câmara dos Deputados aguardando votação.

Eu gostaria que os Deputados Federais, bem
como o Presidente João Paulo, atentassem para um
dado relevante, que justifica a pressa por parte da Câ-
mara dos Deputados: no caso do Fundo de Desenvol-
vimento Regional, que será liberado por meio de con-
vênios com as Prefeituras, ou estes serão firmados
até 30 de junho deste ano, ou as Prefeituras estarão
impossibilitadas de receber os recursos, exatamente
por causa da legislação eleitoral, que proíbe a imple-
mentação de convênios a partir dessa data.

A posição do PMDB é a de cobrança de uma rá-
pida votação da proposta da reforma tributária, da
qual fui Relator, exatamente pela melhoria urgente
que proporcionará ao crescimento econômico do
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País. Se houver R$1 bilhão a mais de investimento
nos Municípios, ou R$2,2 bilhões, se ocorrer uma sé-
rie de mecanismos que sinalizem para a simplificação
tributária, sem dúvida alguma os investimentos ocor-
rerão e a geração de emprego dar-se-á de forma mais
forte.

Portanto, deixo meu apelo, Sr. Presidente, para
que a Câmara dos Deputados vote não somente a re-
forma tributária, mas também a proposta complemen-
tar da reforma da previdência, que aprovamos tam-
bém neste plenário, assumindo o compromisso com
os servidores públicos do País de que essa matéria
seria votada rapidamente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, por
cessão do nobre Senador Leonel Pavan.

V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, os institutos de pes-
quisa, no dia de hoje, revelam a queda de popularida-
de do Presidente da República. Uma dessas pesqui-
sas, as quais deverão ser divulgadas hoje, registra
uma queda de 15%, e outras duas apontam 20% de
queda na popularidade do Presidente da República.

Não venho a esta tribuna para comemorar. Cre-
io que não cabe nem mesmo à Oposição comemora-
ção, porque a Oposição que queremos é a construti-
va, aquela que pensa no bem do País. Esse fato não
é motivo de comemoração, mas de tristeza, porque o
País aguardava a mudança sob o argumento de que
“a esperança venceu o medo”.

Não desejamos ver a esperança suportar, como
tem ocorrido, a incompetência do Governo. Não de-
sejamos que ela sucumba diante da pobreza que
cresce no País de forma avassaladora, devido ao en-
colhimento da economia, determinado pela incapaci-
dade governamental de promover a retomada do de-
senvolvimento econômico com justiça social.

Ontem, o Presidente da República, no Jornal
Nacional da TV Globo, anunciou que não vai renovar
o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Se-
nhor Presidente, Vossa Excelência terá o nosso apo-
io se realmente assumir a postura de enfrentamento
para romper com as algemas que nos atrelam ao
Fundo Monetário Internacional, em função da política
financeira perversa que asfixia a economia do nosso
País, ao impedir que investimentos públicos sejam re-
alizados, como motivação para o incremento de in-
vestimentos no setor privado.

O Presidente da República diz que vai romper
com o FMI, que não vai renovar o acordo, sem fazer
alarde. É o que desejamos, porque não há, na Histó-
ria universal, repito, nenhum exemplo de país atrela-
do às imposições do Fundo Monetário Internacional
que tenha alcançado crescimento econômico sufici-
ente para atender à necessidade de geração de em-
pregos para a sua população trabalhadora.

Senadores Mão Santa e Gilberto Mestrinho, es-
tamos diante de uma crise política, ética, econômica e
social. A crise provocada pela incompetência de ge-
renciamento é matriz das demais crises. A incompe-
tência se revela no primeiro momento, quando o Pre-
sidente da República elege seus auxiliares principais
e compõe o Governo. É o primeiro e mais importante
passo da Administração Pública. Quando é feliz na
sua escolha, o governante semeia resultados positi-
vos; quando é infeliz e incapaz de escolher bem, plan-
ta para colher crise, como ocorreu com o Presidente
Lula, que cedeu ao fascínio do fisiologismo que toma
conta de boa parte dos políticos brasileiros, loteou o
Governo, compôs quadros administrativos incapa-
zes, sem levar em conta os critérios da competência,
da qualificação técnica e da probidade. Plantou para
colher crises, que tenta administrar consecutivamen-
te, já que se instalou no Governo uma verdadeira Tor-
re de Babel. Mas o Presidente disse também ao País,
por intermédio da Rede Globo, repetindo frase do
Presidente do Banco Central dita na Comissão de
Assuntos Econômicos, que “o pior já passou”, tentan-
do vender otimismo. Mas, logo a seguir, num outro
encontro, com músicos, no Palácio do Planalto, um
Lula pessimista, diferente – portanto, contraditório –,
culpou os conservadores pela crise atual e disse que
este ano será o mais difícil de todo o seu Governo.

O otimismo rapidamente deu lugar ao pessimis-
mo. Aos músicos, em meio aos acordes dissonantes,
a única explicação para o teor das declarações do
Presidente foi a afirmação de Sua Excelência de que
os conservadores estão preparando “uma guerra
contra o Governo, porque perceberam que o PT vai
ganhar em muitas capitais nas eleições de outubro”.
Mas o Presidente não nomeou os conservadores. Se-
ria oportuno nomeá-los, Sr. Presidente. Esse tipo de
acusação não contribui para que o País retome o ca-
minho do desenvolvimento. Quem seriam os conser-
vadores que preparam uma guerra contra o Gover-
no? O Presidente Lula deve essa explicação.

Lamentavelmente, quando o Presidente fala,
Sua Excelência impressiona. Impressiona pela forma
do discurso que pronuncia e, sobretudo, pelo conteú-
do do discurso, quase sempre infeliz e muitas vezes
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medíocre. Não é postura de Presidente da República.
O Presidente demonstra que a sua preocupação mai-
or é com as eleições do PT! Essa não deveria ser a
preocupação maior do Presidente da República. É
uma questão de sensibilidade humana. Um governo
tem que ter alma. Quem chega ao poder tem que car-
regar consigo o coração para refletir as aspirações
sentidas da população excluída do País. E nós jamais
vimos governo permitir, representando trabalhado-
res, tamanha perversidade.

A renda média do trabalhador não só caiu 5,7%
no mês de fevereiro, como vem apresentando quedas
sucessivas. É o 12º mês consecutivo de queda na
renda do trabalhador. E isso é insuportável. Não vai
se tornar insuportável porque já se tornou insuportá-
vel. Impossível exigir maior dose de sacrifício do que
já se exigiu até aqui. Por isso, não há outra alternativa
para o Presidente da República a não ser a da ousa-
dia de realmente estabelecer, especialmente com re-
lação à política financeira internacional, uma postura
rigorosa, que permita a sua flexibilização para não su-
focar ainda mais a economia do nosso País. São mi-
lhões de brasileiros que estão sendo sacrificados im-
piedosamente pela política adotada pelo PT no Go-
verno.

O IBGE revela – não é a Oposição, é o IBGE,
um órgão oficial do Governo – que apurou 12 quedas
consecutivas na renda do trabalhador. Nos dois pri-
meiros meses deste ano, 678 mil trabalhadores entra-
ram com o pedido de seguro-desemprego. Vejam V.
Exªs: em dois meses, 678 mil trabalhadores requere-
ram o seguro-desemprego! Imaginem os trabalhado-
res da informalidade, os que não possuem carteira
assinada, os que estão excluídos dos benefícios da
legislação trabalhista do País e, por isso, não podem
exercitar, na plenitude, a cidadania, aqueles que são
cidadãos de segunda classe, que estão afastados
dos benefícios do progresso econômico que ajudam
a construir com a força do braço e com o poder da in-
teligência! Desses 678 mil trabalhadores, 650 mil tive-
ram a documentação aprovada, mas apenas 270 mil
já receberam pelo menos a primeira parcela do bene-
fício.

Já disse desta tribuna e vou repetir: o desem-
prego na Europa é para o desempregado bem dife-
rente do desemprego no Brasil para o brasileiro. Lá, o
desempregado é cidadão de primeira classe, exercita
na plenitude a cidadania, porque há uma legislação
competente a protegê-lo nos momentos de desem-
prego. No Brasil, não. O desempregado é marginali-
zado, é desassistido. Apenas uma pequena parcela

dos desempregados do Brasil podem contar com o
benefício do seguro-desemprego.

O que revela a queda de renda? Estou insistin-
do na tese de que há queda de renda, de que o poder
aquisitivo está sendo, a cada dia, comprometido pela
política econômica do Governo porque o Governo
pronuncia um discurso diferente. Não sei até onde va-
mos presenciar o Governo vendendo ilusões. Um Go-
verno exterminador de riquezas vende ilusões como
se fosse possível continuar acreditando, quando a re-
alidade é dura, é cruel, e os indicadores econômicos
e sociais refletem, com clareza, essa realidade dura.
Falo outra vez das vendas nos supermercados: que-
da de 3,10% em fevereiro em relação a janeiro. Quan-
do comparadas ao mesmo mês de 2003, a queda foi
de 1,98%, segundo dados da Associação Brasileira
dos Supermercados.

O que significa isso, Senador Mão Santa? Signi-
fica que o trabalhador está comendo menos, que ele
não está podendo sequer se alimentar conveniente-
mente. Imaginem os filhos desses trabalhadores,
aqueles que estão ainda na primeira infância e que
necessitam de uma boa alimentação, porque a falta
de proteínas na infância provoca inclusive debilidade
mental! Não queremos construir um País com ho-
mens e mulheres fragilizados em função da miséria
que sacode o País durante a primeira infância.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a queda
acumulada das vendas nos dois primeiros meses é
de 2,12%. Mas não estamos falando de uma queda
eventual, que corresponde a uma exceção à regra.
Estamos falando de quedas consecutivas ao longo
dos últimos 12 meses, conferidas por institutos que
medem, por meio de pesquisas científicas, a atuação
do cidadão no ato de comprar. Há poucos dias, mos-
tramos aqui que há mudança no hábito da compra,
com o brasileiro tendo que substituir ou reduzir itens
da cesta básica para fazer frente à escassez de seu
orçamento – substituir inclusive arroz e feijão, refrige-
rante e carne. Isso revela que a pobreza cresce de
forma avassaladora.

Precisamos convocar o Governo à sensibilidade
humana, como fez há poucos dias Dom Geraldo Ma-
jella Agnelo, Presidente da CNBB, de respeitabilidade
inquestionável. Não é um homem de oposição, inte-
ressado, como o Presidente Lula, nas eleições desse
ou daquele partido. Dom Agnelo tem outros interes-
ses, que são os interesses maiores do nosso País e
do nosso povo e, por isso, faz crítica contundente à
política econômica.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro
Dias, permite-me V. Exª um aparte?
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Com pra-
zer, Senador Mão Santa, concedo a V. Exª o aparte,
porque, se estamos abordando a questão da sensibi-
lidade humana diante de uma população que se em-
pobrece, nada melhor do que ouvir um médico que,
pela profissão que escolheu, é, sem dúvida, portador
da sensibilidade necessária para entender que um
governo tem que ter alma, sobretudo para priorizar as
aspirações maiores da população excluída do País.

Concedo, com prazer, o aparte a V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro

Dias, estava, atentamente, ouvindo e aprendendo
com o pronunciamento de V. Exª. Quis Deus estar na
Presidência o nosso Senador Heráclito Fortes, do Pi-
auí, que é um Estado muito cristão. É quando enten-
do que Deus escreve certo por linhas tortas. V. Exª
não ganhou as eleições porque Deus o queria aqui,
para defender o povo, o Brasil, com a mesma cora-
gem e oposição de Rui Barbosa, Carlos Lacerda,
Afonso Arinos, Marcos Freire e Ulysses Guimarães.
E, observando V. Exª e seu irmão, Osmar Dias, ficava
a imaginar e queria me permitir, com a nossa ousadia
de homens do Piauí, Senador Heráclito Fortes, mudar
o nome de V. Exªs: Alvaro Dias e Osmar Dias. Sema-
nas é pequeno; meses, pequeno; anos; vida. Alvaro
Eterno. Por quê? Porque V. Exª é abençoado por
Deus. O Brasil todo está encantado com o exemplo
de amor, e só o amor constrói para a eternidade, dei-
xado por sua mãe, que, como todos sabem, morreu
há pouco e, como todos sabem, foi para o céu. Mas
ela deixou a maior mensagem: 70 anos casada, 70
anos de amor – esse é o maior exemplo. E está no li-
vro de Deus: “árvore boa dá bons frutos”. Este é um
exemplo de família: 70 anos, Senador Mestrinho, de
amor, o amor que constrói para a eternidade. Daí ter
mudado de Dias para Eterno. Então, apresento aqui a
gratidão desse exemplo de amor de seus pais. Isso é
tão verdadeiro em respeito a Rui que ele falava que a
pátria é a família amplificada. A salvação deste Brasil
será seguir hoje o exemplo da santa Helena, que está
no céu para abençoar V. Exª, para que seja nosso Se-
nador Alvaro, o Eterno.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. É com emoção que
agradeço a homenagem que presta aos meus pais,
especialmente a minha mãe, que faleceu há duas se-
manas. O exemplo de generosidade dela há de frutifi-
car, uma vez que estamos tratando exatamente da
necessidade de generosidade de um para com o ou-
tro. Mas, neste caso, sobretudo, a generosidade de
um Governo que se elegeu carregando as esperan-
ças de toda a população, a generosidade de um Go-

verno que se diz dos trabalhadores, que não pode fi-
car insensível diante do drama em que vivem hoje no
País milhões de desempregados.

Senador Mão Santa, vejo por sua generosidade
que V. Exª não tem apenas as mãos santas, provavel-
mente o coração de V. Exª seja ainda mais santifica-
do do que as suas mãos. Que Deus o guarde sempre
como o homem justo, correto e sensível que é!

Espero que o Presidente Lula e toda a sua equi-
pe possam também absorver a sensibilidade humana
que tem faltado ao Governo até aqui. Não podemos
fechar os nossos olhos ao drama em que vivem os
nossos irmãos excluídos. O discurso do PT sempre
foi a favor dos excluídos. Hoje, lamentavelmente, não
estamos presenciando um Governo para os excluí-
dos. Estamos, sim, presenciando um Governo que só
é aplaudido pelos banqueiros, pelo sistema financeiro
internacional, pelos dirigentes do Fundo Monetário
Internacional. Mas este Governo começa a receber o
protesto permanente da sociedade brasileira, em inú-
meras manifestações públicas que já ocorrem no
País, como as greves que se sucedem e as manifes-
tações que apanham o Presidente de surpresa, fa-
zendo com que Sua Excelência passe a freqüentar as
portas dos fundos para chegar a uma solenidade pú-
blica, como ocorreu no Rio de Janeiro.

Não é isso o que desejamos para este Governo.
Nós queremos o sucesso do Governo. Queremos um
Governo construtivo, operoso, empreendedor e, so-
bretudo, humano, que tenha alma para sentir o drama
vivido por milhões de desempregados neste País. É o
nosso apelo ao Presidente Lula.

Ao final, comprometemo-nos a apoiar o Presi-
dente, se a determinação de Sua Excelência for a de
não renovar com o Fundo Monetário Internacional,
com as imposições perversas do momento. É possí-
vel, sim, o estabelecimento de relação do Brasil com
o Fundo Monetário Internacional, mas com outros cri-
térios, com o critério básico do desenvolvimento e da
geração de emprego. Não podemos continuar admi-
tindo critérios que sufoquem a economia nacional e
que maltratem tanto a população trabalhadora deste
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.
S. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Heráclito Fortes, do PMDB do nos-
so Piauí, Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasilei-
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ros presentes e os que nos assistem pela indepen-
dente e eficiente TV Senado, que nos ouvem pela Rá-
dio Senado e que nos lêem pelo mais livre e indepen-
dente periódico, que é o Jornal do Senado, volto a
esta tribuna para tentar interpretar os acontecimentos
que Deus, em sua generosidade, mostra ao Presi-
dente da República.

Ontem, todo o País viu que Francisco teve dia
de herói. Não era o Francisco santo, aquele de Assis,
o romano, que andava no mundo com a bandeira “paz
e bem”. Foi o Francisco, um servidor, um trabalhador
brasileiro que deu demonstração de uma virtude que
deve estar em todos nós: a honestidade.

Atentai bem, Sr. Presidente, interpretai. A minha
passagem por aqui foi muito boa, acabamos com o
time dos “peladeiros”. Mas agora quero convocá-los
para refletir, para meditar, para o aprendizado.

Senador Alvaro Dias, Francisco teve um dia de
herói, segundo as televisões, os jornais do País todo.
Estou aqui com oCorreio Braziliense. Aliás, é gratifi-
cante dizer que os jornais de Brasília são hoje compe-
titivos – a cidade consolidou-se em todos os aspectos
–, nada devem aos tradicionais e históricos jornais
deste País, apesar de muito jovens. Publicou o Cor-
reio Braziliense: “Francisco tem dia de herói”, uma
reportagem linda!

Mas, Senador Alvaro Dias, Shakespeare disse:
“nada é bom ou mal, depende da interpretação”. Uma
faca pode ser o melhor instrumento do mundo em um
churrasco; ontem mesmo estive em um, e que coisa
boa uma faca! Mas a situação se complica se se pega
esse instrumento e se mete no bucho; tem-se que ir
para o hospital. Eu operei muita gente esfaqueada.
Nesse caso, a faca deixa de ser um bom instrumento.

Então, vamos interpretar aquilo: Francisco, he-
rói, virtude. Presidente Lula, este é um país cristão!
Deus entregou a Moisés os mandamentos, Senador
Alvaro Dias: “amai-vos uns aos outros” e “não rouba-
reis”. A honestidade está imbuída nos 170 milhões de
brasileiros e brasileiras. Nós, filhos de Deus, somos
irmãos de Cristo. Isso é o normal. E olhai a interpreta-
ção: o brasileiro deu um ensinamento de honestidade
– a ignorância é audaciosa – e o suíço, de ser
pão-duro. Não, talvez o suíço tenha considerado uma
normalidade. Ser honesto é uma normalidade, não
neste País de lalau; não no País da impunidade; não
no País que impede CPIs! Talvez o suíço tenha acha-
do aquilo normal. Não é normal ser honesto? O cris-
tão não deve ser honesto? Para que Moisés entregou
aquelas leis?

Atentai bem, Lula: esse núcleo duro não tem
nada a lhe ensinar, já mostrou. Eu sei mais, aprendei.

Franklin Delano Roosevelt, Presidente dos Estados
Unidos quatro vezes, Senador Alvaro Dias, disse:
“Toda pessoa que vê é superior a mim em alguma coi-
sa, e, nesse particular, procuro aprender”. Só por ser
duro, esse núcleo já mostrou incompetência. A força
não está na dureza. Se a árvore é dura, quebra-se
quando vem o vento; se é flexível, a ventania passa.
Essa é uma qualidade. Então, o núcleo duro nada tem
a lhe ensinar, Presidente Lula. Liberte-se!

Um sargentão pensou que nos ia fazer cubanos,
obedientes aos que fizeram Fidel como modelagem.
Cada um tem a sua modelagem, isso é da Psicologia;
é preciso entender as coisas.

Rui Barbosa também nos deu um ensinamento
muito bom, por isso está ali. De tanto vermos as nuli-
dades, as incompetências se elevarem, chegará o dia
em que, neste País, teremos vergonha de ser hones-
tos. Todos nós temos que ser. De que valeu o amor
da santa Helena e Silvino, seus pais, Senador Alvaro
Dias, 70 anos? Da minha mãe, Jeanete; da mãe dos
brasileiros e brasileiras?

Agora, é preciso entender, Presidente Lula: o
núcleo duro não tem competência para lhe ensinar. O
Carreiro é um homem estudioso; iguala-se a Sarney:
é do Maranhão, de Gonçalves Dias. Humberto de
Campos, maranhense que tanto combateu a ditadura
de Vargas, morou na minha Parnaíba, onde plantou
um cajueiro. Brasileiras e brasileiros, ele disse: “A
ocasião faz o ladrão”. Trata-se de um conto de sua
autoria. Humberto de Campos, que era órfão, conta
que tinha um tio muito rico, em cuja casa viu uma ár-
vore de Natal. Ele, primo pobre, naquele desejo de
criança, conta: o brinquedo roubado. É a ocasião.
Mas Humberto de Campos foi um escritor, um poeta.
Ele diz, Senador Alvaro Dias – isso seria bom até para
o Presidente José Sarney e para o Senador Marco
Maciel –, que há muitos notáveis na Academia de Le-
tras, mas ninguém, como ele, teve um caminho tão
longo e tortuoso para chegar lá. A ocasião faz o la-
drão.

Mas eu ficaria mais com Ortega y Gasset. Essa
Espanha histórica, de Dom Quixote de La Mancha, de
Miguel de Cervantes! Ortega y Gasset, nos seus mais
belos trabalhos, diz: “o homem é o homem e suas cir-
cunstâncias”. Atentai bem, Srªs e Srs. Senadores: to-
dos são bons, ninguém tem tendência a matar o pró-
ximo, mas, diante de uma agressão, ocorre aquela
mudança. Até o Código Penal perdoa, atenua.

Então, quem é o culpado de só haver um hones-
to acolá? Penso que honestos deveríamos ser todos
nós, filhos de Deus, irmãos de Cristo, que obedece-
mos às leis entregues a Moisés e ensinadas por nos-
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sa mães: a sua, Senador Alvaro Dias, a santa Helena,
e a minha, a santa Jeanete, no céu. Não sou Mão
Santa, mas sou filho de mãe santa: terceira francisca-
na, igual a Pedro Simon, daí a empatia que S. Exª
tem.

Então, queremos dizer que a culpa de tudo isso
é do Presidente Lula. Sua Excelência prometeu dar
10 milhões de empregos. “O homem é o homem e
suas circunstâncias.” Se estão matando, roubando,
assaltando, olhai, vamos interpretar aquele belo qua-
dro do Francisco. Por que ele é daquele jeito? Aquela
figura pura, honesta, cearense, da vizinha Sobral.
Porque ele tem um emprego. Posso ter o mesmo jul-
gamento para aqueles de quem roubamos a oportuni-
dade de trabalho, de ter renda? A ignorância é tão au-
daciosa, Senador Alvaro Dias, que aqui é muito mais
grave – esse núcleo duro, burro! Ora, tem estados eu-
ropeus que têm 10%,11%. Mas acontece que a renda
familiar lá é muito maior. Nos Estados Unidos, qual-
quer pessoa ganha US$8 por hora, eles trabalham 10
horas, porque não há esses fiscais do desemprego
soltos – logo, são US$80. A renda familiar ajuda os
desempregados. Aqui, a renda é tão pequenininha,
tão pequenininha que não está nem dando para
quem está recebendo. O salário mínimo é baixo, imo-
ral.

Eu me lembrava do Lula que nos encantou, di-
zendo: “ah! o trabalhador tem o direito de tomar sua
cervejinha.” Senador Álvaro Dias, ele não tem o direi-
to nem de tomar água por não poder pagá-la. Essa é
a verdade, e a causa disso é o desemprego. Olhai o
que o emprego traz: a dignidade.

Senador Antero Paes, bravo Senador da CPI,
lembre-se de Cristo. Quando estava tudo perdido, as
irmãs de Lázaro diziam: não adianta, agora está tar-
de, não tem jeito. E Ele disse: “Levanta-te, Lázaro!”
Vamos fazer o mesmo com essa CPI, que está morta,
está envergonhando o Senado e a Pátria: levanta-te,
CPI! Essa é a sua missão!

Eu vi a inauguração daquele edifício do Lalau.
Os administradores da obra transferiram milhões
para fora. É a CPI do Antero Paes que está freando
essa roubalheira. Ele pode não estar fazendo mais,
mas estão com medo da figura honesta, igual à do
Francisco, aqui um herói.

Eu lembraria ao Presidente Lula, que convidou
o Zeca Pagodinho, aquele da briga da Skin com a
Brahma, Senador, que convide aquele do Ceará, o
Fagner.

Senador Leomar Quintanilha, eu não sou bom
de música, não sei cantar, mas considero a música
mais importante do que a filosofia, mais importante do

que a sabedoria. Ela tem uma revelação, Senador
Antero Paes, mais forte do que a sabedoria, do que a
filosofia. Vemos na Bíblia, por exemplo, Davi tocando
e cantando.

Eu buscava um Fagner, ali do Ceará. Ele tem
uma música – vou cobrar cachê dele – que se chama
Menino Guerreiro. A letra eu sei; a música é uma
mensagem, é uma revelação. “Menino Guerreiro: o
menino guerreiro tem uma dor no peito. Ele sofre;
mas, se lhe castra o seu sonho [o seu sonho é o seu
trabalho], o menino guerreiro sofre; ele mata, ele mor-
re, não tem felicidade”.

É isso o que está faltando: trabalho. É o que
queremos ensinar. Mas o núcleo duro não aprende; é
difícil. E é função desta Casa ensinar. Esta Casa, Se-
nador Antero Paes de Barros, Senador Leomar Quin-
tanilha, começou quando Moisés quis fraquejar na-
quela sua missão histórica de levar o povo de Deus à
terra prometida. Ele enfrentou os exércitos dos Fa-
raós, acreditou, teve fé, atravessou o mar sem navio,
mas quis fraquejar porque o povo não queria seguir
as leis.

Devemos inspirar esta Casa a fazer leis boas e
justas. O povo de Deus quebrou as leis e o barro de
ouro, e Moisés quis fraquejar.

Senador Antero Paes de Barros, não fraqueje,
lute pela CPI. O povo quer a CPI, a honestidade, a
vergonha, a transparência.

Senador Álvaro Dias, esta Constituição que
Ulysses Guimarães nos deixou estabeleceu os princí-
pios da moralidade, da legalidade, da impessoalida-
de, da probidade e da publicidade. E a CPI é tudo
isso. Por que se tem medo de CPI? Para trocar CPI
por MP? No meu Piauí, estão chamando MP de mu-
treta de picaretas. Não estão fazendo de acordo com
o que disse Rui Barbosa: só na lei e dentro da lei está
a salvação.

Moisés ouviu uma voz: “busque os setenta mais
velhos e mais experientes e eles lhe ajudarão a carre-
gar o fardo do povo.” Nasceu, daí, a idéia do Senado,
que foi melhorando na Grécia, em Roma e aqui, com
Rui Barbosa, com todos eles, com todos que repre-
sentamos o povo que tem que ter como virtude a ho-
nestidade, e não como raridade de um povo. Essa é a
verdade.

O que estou vendo é feio. Ontem assisti na Co-
missão ao Presidente do Banco Central. Nota dez
como banqueiro, como experto, sabe fazer multiplicar
o dinheiro; acho que ele ganha até daquele Rotchild,
um inglês que mais mexeu com dinheiro, que mais
ganhou dinheiro. Ele está na dele, os banqueiros es-
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tão na boa. Mas, Lula, Rui Barbosa disse: “primeiro
tem que ter primazia, tem que ter respeito, tem que ter
apoio, o trabalho e o trabalhador”. O trabalho e o tra-
balhador vieram antes; depois, a riqueza, o dinheiro,
o metal. Aqui, não. É o contrário. Cento e quarenta e
cinco bilhões foram transferidos para pagar os reis, os
que cultivam o deus dinheiro. E vai continuar assim.
Não vai haver mudança, porque, para onde se vai,
leva-se a formação profissional, e o homem é ban-
queiro. E o Líder do Governo disse que agora temos
um Governo e um político. Que político!? Políticos so-
mos nós. Político porque conquistou um mandato!?
Ele deveria estar nos tribunais por abuso do poder
econômico. Político!? Um homem que chama para
um debate qualificado! É excelente, é nota dez, é o
melhor banqueiro do mundo. Continua. Como Fittipal-
di vencia as corridas, ele vence as corridas do ganhar
dinheiro. Os bancos estão aí com os seus lucros.
Essa é a verdade.

Isso tem que mudar. Vai mudar pela democra-
cia. Essa é a nossa posição, não a posição dura do
PT, aquele que dizia quando estava fora: “não! Que-
remos a democracia. A democracia permite a alter-
nância do poder e vamos mudar agora, nessas elei-
ções”. O PMDB, de Ulysses Guimarães, que disse
“ouçam à voz rouca das ruas” vai para as eleições
municipais, aumentar, vencer. E vamos ganhar a Pre-
sidência da República. Essa é a destinação de um
partido, um projeto de poder, para com o poder servir,
como Cristo fez. Ele disse: “eu não vim para ser servi-
do”. Não é para negociação, não é para empreguinho
para parente; é o compromisso. Com relação a se di-
zer que a nota não é do Senado, esclareço que ela é
do meu Partido. O PMDB, democraticamente, numa
convenção e numa assembléia, escolheu o Presiden-
te Michel Temer, que a assinou. Aquela nota é do
meu Partido, que é do povo; aquela nota representa a
coragem e a verdade do nosso PMDB.

Concluindo, gostaria de advertir o Governo com
relação ao cartaz que estão distribuindo por aí: “Os 13
Primeiros Resultados do Governo Lula”. Não há his-
tória de Duda Mendonça, não. Isso é tolice.

Aprendi a verdade com o povo do Piauí: é mais
fácil tapar o sol com uma peneira do que esconder a
verdade.

Ulysses Guimarães nos legou a verdade: “Ou-
çam a voz rouca das ruas!”.

Vou adiante, Senador Antero Paes de Barros.
Como médico, olho facilmente a fisionomia, que é de
desespero, de decepção, de sofrimento e de espe-
rança naquilo que não é do PT, a democracia. Esta
nos antevê a alternância do poder em breve.

Aqui está: “Os 13 Primeiros Resultados do Go-
verno Lula”. Não vejo nada demais. Foram os 13 pri-
meiros resultados do Governo Lula. Eu só estou cha-
teado porque o “13” está estigmatizado.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nossa Se-
nhora de Fátima, 13 de maio, um nome tão abençoa-
do. Senador Antero Paes de Barros, eu nasci em 13
de outubro. Agora, esse livro. E todos os dias vêm
medidas provisórias – são 13 por dia.

Agora, entregaram-me esse cartaz, enumeran-
do 13 resultados.

1 – Aumento do Desemprego;
2 – Queda da Renda do Trabalhador;

[É verdade. “Em verdade, em verdade, vos
digo”– Cristo.]

3 – Fracasso da Política Social; [ne-
nhuma];

4 – Idosos Desrespeitados e Humilha-
dos; [pelo Poder, pelo Ministro]

5 – Aumento da Dívida Pública;
6 – Pagamento de R$145 bilhões de

juros. [Eu disse: “esse Palocci sabe tanto
quanto eu Economia”. A formação dele não
é melhor do que a minha, de maneira algu-
ma. Ele foi prefeitinho, e eu fui. Eu fui Go-
vernador, e ele não. Eu o adverti sobre o co-
nhecimento.]

Nobre Senador Antero Paes de Barros, Du-
clós, o filósofo, disse que há três maneiras de ser-
mos ignorantes. A primeira é não saber nada – e es-
capamos do negócio do PT. A segunda é saber mal
aquilo que se deve saber. E a terceira é se aprofun-
dar e saber aquilo que não se tem necessidade de
saber. Saber sobre um foguete que vai para a lua.
Não interessa.

Disse, desde o começo: cada macaco em seu
galho. É ouvir a voz rouca – não está no galho, conti-
nua aí. É como se eu pegasse um avião, e o piloto me
dissesse: Mão Santa, sente-se aqui, olhe o computa-
dor, segure esse botão que ele voa. O Sr. Antonio Pa-
locci pegou os botões e continuou, mas está aqui o
resultado: aumento da dívida pública, pagamento de
R$145 bilhões de juros. Esse é o PIB de um ano de 12
Estados do Norte e Nordeste; todos trabalhando em
12 Estados para pagar isso – só para dar noção do
que são R$145 bilhões.
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7 – Lucros dos Bancos Mais Altos da
História; [Parabéns! O grande Presidente, o
grande banqueiro está ganhando de Rot-
child, o inglês que mais sabia ganhar dinhei-
ro.]

8 – Submissão Exemplar ao FMI; [Ge-
túlio Vargas rompeu. Juscelino Kubitschek
rompeu, e o cabra macho da Argentina está
aí. Aquele país cresceu de 7 a 8%, e aqui
foi como rabo de cavalo – não cresceu, foi
para baixo]

9 – Aumento de 1% para o Funcionário
Público;.[Isso é deboche. Em dez anos,
1%.]

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Apenas para
concluir, Sr. Presidente.

10. Luxuoso Avião Presidencial de
R$200 milhões; [É! Avião zero. Carro zero.
Fome Zero. Governo nota zero.]

11. Falta de Preparo para Governar o
Brasil;

12. Aliança com os “Velhos Coronéis”
da Política;

13. Escândalo “Zé Dirceu – Waldomiro
Diniz – Buratti”.

Esse é o espetáculo.
Ainda bem, Senador Antero Paes de Barros. O

povo brasileiro tinha medo de que nossa bandeira se
avermelhasse, fosse mudada, mas o PT foi só nessa
lista branca e está escrevendo aí: desordem e regresso.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) – Concedo a
palavra ao Senador Leomar Quintanilha. V. Exª tem
até vinte minutos para o seu pronunciamento.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda
no curso dessa semana, fizemos um comentário a
respeito da criação de uma unidade de pesquisa no
semi-árido nordestino, objeto de uma medida provisó-
ria discutida e aprovada nesta Casa, que acabou me-
recendo o nosso apoio, exatamente porque entende-

mos que o conhecimento e o aprofundamento das
questões da Ciência e da Tecnologia é que poderão
realmente contribuir, de forma efetiva, para a imple-
mentação do desenvolvimento do País.

Tenho-me dedicado, com muita ênfase, à dis-
cussão desse tema, que reputo da maior importância
para viabilizarmos as condições de desenvolvimento
do nosso País.

Há necessidade imperiosa de promovermos in-
centivos ao setor da Ciência e da Tecnologia. O co-
nhecimento é o bem mais valioso de uma nação. No
caso do Brasil, que possui um potencial econômico
excepcional, a possibilidade de incorporar avanço
tecnológico ao seu processo de produção ensejará
um expressivo salto de qualidade, tornando os nos-
sos produtos mais competitivos no concorrido merca-
do internacional.

As nações mais desenvolvidas do mundo só
conseguiram alcançar o atual patamar de riquezas
graças a investimentos maciços na busca da informa-
ção e do conhecimento. Já nós, do mundo subdesen-
volvido, pagamos caro pela tecnologia que não con-
seguimos produzir aqui. Identificar os gargalos que
emperram a produção científica e tecnológica do nos-
so País deve ser tarefa de todos os que desejam uma
nação forte e competitiva. Defendo o envolvimento do
Poder Público, das instituições de ensino e pesquisa,
assim como do segmento empresarial, para que,
numa ação conjunta, possamos implementar ações
efetivas na área da Ciência e da Tecnologia.

Fico a questionar o que podem a Ciência e a
Tecnologia fazer para mitigar esse mal que tanto in-
comoda e aflige o povo brasileiro, que é o desempre-
go. O que podem fazer a Ciência e a Tecnologia para
incrementar o aproveitamento do extraordinário po-
tencial que este País tem?

Temos uma massa crítica exuberante que está
subutilizada, pouco aproveitada e que poderia es-
tar-se dedicando com maior intensidade a essas
questões, fazendo pesquisas, principalmente nas
nossas universidades, onde se encontra um quantita-
tivo maior dessa massa crítica subutilizada que o País
tem.

A imprensa tem publicado matérias que de-
monstram o atraso brasileiro na área do conhecimen-
to. Temos um número pequeno de cientistas e, assim
mesmo, muitos desses profissionais encontram-se
subutilizados ou ociosos. Em recente matéria intitula-
da “Brasil desperdiça cientistas”, o Jornal do Brasil
comenta o desafio do novo Ministro da Ciência e Tec-
nologia, Deputado Eduardo Campos, de conseguir o
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aproveitamento dos seis mil doutores formados a
cada ano pelas instituições de ensino brasileiras.

Impressiona constatar como é possível que, em
um País tão atrasado tecnologicamente, os seus dou-
tores tenham tantas dificuldades em encontrar inser-
ção profissional compatível com a sua formação. É
comum vermos nas universidades doutores se dedi-
cando a tarefas pedagógico-administrativas, enquan-
to poderiam dedicar-se a projetos de pesquisa.

Quero apoiar a iniciativa do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia que propõe uma integração de dou-
tores com o setor produtivo brasileiro por intermédio
do “Programa Primeiro Emprego Tecnológico”. A pro-
posta consiste em conceder incentivos para que as
empresas contratem jovens doutores pelo período de
um ano, renovável por mais um. A empresa pagaria
um terço da remuneração, enquanto o Governo arca-
ria com os outros dois terços.

A classe empresarial brasileira ainda não perce-
beu a importância de ter, nos seus quadros, profissio-
nais com esse nível de qualificação. Os nossos jo-
vens mestres e doutores têm muito a contribuir para a
inovação científica e tecnológica das empresas. As
pesquisas aplicadas a processos produtivos são exa-
tamente as que possibilitam retorno mais imediato,
pois barateiam os custos de produção e aumentam a
competitividade brasileira nos mercados interno e ex-
terno.

É evidente que essa louvável iniciativa não é su-
ficiente para resolver as deficiências verificadas na
área de ciência e tecnologia. Essa providência preci-
sa estar articulada com o conjunto de políticas para o
setor. A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC, em reunião recente em São Paulo,
apresentou propostas da comunidade científica naci-
onal para solucionar o problema da carência de mer-
cado de trabalho para os jovens doutores brasileiros.
Tais propostas vão desde levantamentos para identi-
ficar áreas de aplicação do conhecimento e seu res-
pectivo potencial de absorção de doutores até a aber-
tura de contratos temporários, regidos pela CLT, nas
universidades e instituições públicas de ensino e pes-
quisa.

Registro algumas informações, Sr. Presidente,
que entendo serem oportunas e pertinentes e solicito
a V. Exª que considere lidos estes registros que ora
passo à Mesa. Mas quero, efetivamente, fazer uma
conclamação, em primeiro lugar, ao Governo Fede-
ral, para que aproveite os instrumentos já existentes:
fortaleça a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária – Embrapa, que tem feito um verdadeiro mila-
gre com a exigüidade de recursos que lhe são coloca-

dos à disposição, para promover uma verdadeira re-
volução no setor agropastoril brasileiro, que tanta ale-
gria tem dado a este País.

Aliás, é a agricultura e a pecuária brasileiras que
têm efetivamente dado uma contribuição forte e deci-
siva para o equilíbrio da balança de pagamentos, que
têm contribuído para a expansão das nossas exporta-
ções, graças ao trabalho extraordinário de pesquisa
que a Embrapa vem fazendo. Portanto, Sr. Presiden-
te, é importante que possamos dar esta contribuição
que o País tanto precisa para encontrar o seu cami-
nho de desenvolvimento. Para tanto, devemos capa-
citar melhor as instituições que já possuímos e dar
oportunidade aos nossos doutores e mestres de te-
rem o seu potencial e o seu interesse aproveitados,
não ficando restritos a atividades de natureza peda-
gógico-administrativa.

Era o que eu gostaria de registrar nesta manhã,
Sr. Presidente.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LEOMAR
QUINTANILHA.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho me de-
dicado, com muita ênfase, à discussão de um tema
que reputo da maior importância para viabilizarmos
as condições de desenvolvimento do nosso País.

Refiro-me à necessidade imperiosa de promo-
vermos incentivos ao setor da Ciência e Tecnologia.
O conhecimento é o bem mais valioso de uma nação.
No caso do Brasil, que possui um potencial econômi-
co excepcional, a possibilidade de incorporar avanço
tecnológico ao seu processo de produção ensejará
um expressivo salto de qualidade, tornando os nos-
sos produtos mais competitivos no concorrido merca-
do internacional.

As nações mais desenvolvidas do mundo só
conseguiram atingir o atual patamar de riqueza gra-
ças a investimentos maciços na busca da informação
e do conhecimento. Já nós, do mundo subdesenvolvi-
do, pagamos caro pela tecnologia que não consegui-
mos produzir aqui. Identificar os gargalos que emper-
ram a produção científica e tecnológica no nosso País
deve ser tarefa de todos os que desejam uma nação
forte e competitiva. Defendo o envolvimento do poder
público, das instituições de ensino e pesquisa, assim
como do segmento empresarial para que, numa ação
conjunta, possamos implementar ações efetivas na
área de ciência e tecnologia.
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A imprensa tem publicado matérias que de-
monstram o atraso brasileiro área do conhecimento.
Temos um número pequeno de cientistas e assim
mesmo muitos desses profissionais encontram-se
subutilizados ou ociosos. Em recente matéria intitula-
da “Brasil desperdiça cientistas” o Jornal do Brasil
comenta o desafio do novo Ministro da Ciência e Tec-
nologia, Deputado Eduardo Campos, de conseguir o
aproveitamento dos 6 mil doutores formados a cada
ano pelas instituições de ensino brasileiras. Impressi-
ona constatar como é possível que, num País tão
atrasado tecnologicamente, os seus doutores tenham
tantas dificuldades para se encontrar inserção profis-
sional compatível com a sua formação. É comum ver-
mos nas universidades doutores se dedicando a tare-
fas pedagógico-administrativas, enquanto poderiam
dedicar-se a projetos de pesquisa.

O Governo Lula espera elevar para 10 mil o nú-
mero de doutores formados no Brasil a cada ano.
Ora, se já temos dificuldades para aproveitar os 6 mil
doutores que a cada ano ingressam no mercado de
trabalho será preciso adotar ações urgentes para
acomodar esse contingente de profissionais altamen-
te qualificados.

Nesse sentido, quero apoiar a iniciativa do MCT,
que propõe uma integração de doutores com o setor
produtivo brasileiro através do “Programa Primeiro
Emprego Tecnológico”. A proposta consiste em con-
ceder incentivos para que as empresas contratem jo-
vens doutores pelo período de um ano, renovável por
mais um ano. A empresa paga 1/3 da remuneração,
enquanto o governo arca com os outros 2/3. A classe
empresarial brasileira ainda não percebeu a impor-
tância de ter nos seus quadros profissionais com esse
nível de qualificação. Os nossos jovens mestres e
doutores têm muito a contribuir para a inovação cien-
tífica e tecnológica nas empresas. As pesquisas apli-
cadas a processos produtivos são exatamente as que
possibilitam retorno mais imediato, pois barateiam os
custos de produção e aumentam a competitividade
brasileira nos mercados interno e externo.

É evidente que essa louvável iniciativa não é su-
ficiente para resolver as deficiências verificadas na
área de ciência e tecnologia. Essa providência preci-
sa estar articulada com um conjunto de políticas para
o setor. A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC, em reunião recente em São Paulo,
apresentou propostas da comunidade científica naci-
onal para solucionar o problema da carência de mer-
cado de trabalho para os jovens doutores brasileiros.
Tais propostas vão desde levantamentos para identi-
ficar áreas de aplicação do conhecimento e seu res-

pectivo potencial de absorção de doutores até a aber-
tura de contratos temporários, regidos pela CLT, nas
universidades e instituições públicas de ensino e pes-
quisa. Passam, ainda, pela ampliação dos programas
de concessão de bolsas; pela limitação do número de
horas de aula nas universidades privadas, de manei-
ra a permitir que seus professores possam realizar
pesquisas; pelo apoio às universidades públicas fora
dos grandes centros, descentralizando as atividades
de pesquisa; pela exigência de números mínimos de
mestres e doutores nas instituições de ensino e por
programas de incentivos a empresas para que em-
preguem recém-doutores.

No meu estado, o Tocantins, temos feito um es-
forço hercúleo para implementar ações efetivas na
área de pesquisa e inovação. Ainda em estágio em-
brionário de desenvolvimento, o Tocantins precisa
consolidar o seu sistema estadual de ciência e tecno-
logia para poder aproveitar de forma sustentada os
seus recursos naturais, gerando emprego e renda
para a sua população. O Estado já dispõe de um nú-
mero considerável de doutores, muitos deles ociosos
ou subaproveitados em funções burocráticas nas ins-
tituições públicas e privadas de ensino.

Recentemente, coordenei a realização do I
Workshop de Ciência e Tecnologia do Tocantins,
evento que contou com o apoio do governo do estado,
da prefeitura municipal, de entidades empresariais e
das instituições de ensino. O encontro serviu para rea-
firmar o sentimento comum de que sem investimentos
em pesquisa e inovação não haverá desenvolvimento
econômico e conseqüente bem-estar social. Como re-
sultado do workshop, entreguei ao governo do estado
uma série de reinvidicações da comunidade científica
para que se crie no estado ambiente propício à imple-
mentação de projetos de pesquisa. Sensível a esse
apelo, o Governador Marcelo Miranda já anunciou a
criação da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnolo-
gia e a reativação da Fundação de Amparo à Pesqui-
sa, órgãos fundamentais para alavancar o setor. Alia-
do a esse esforço na área administrativa, temos procu-
rado garantir mais recursos, tanto no orçamento do es-
tado quanto no orçamento da União, para custear os
projetos de pesquisa no Tocantins, que apresenta po-
tencial extraordinário especialmente para o agronegó-
cio e para a biodiversidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é urgente
a adoção, por parte do poder público, de providências
efetivas para fortalecer o sistema nacional de ciência
e tecnologia, destinando mais recursos para o setor,
oferecendo mais bolsas de estudos para pesquisado-
res e incentivando empresas a contratarem o contin-

08564 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

    481ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     481ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     481ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



gente de profissionais que todos os anos entra no
mercado de trabalho. Somente assim o Brasil criará
as condições necessárias para buscar o seu desen-
volvimento tecnológico, com reflexos altamente posi-
tivos na qualidade de vida do seu povo.

Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) – V. Exª será

atendido na forma do Regimento.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela Liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) – Com a pa-

lavra o Senador Paulo Octávio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
registrar que tivemos, ontem, aqui, um encontro com
o Presidente do Banco Central. Na oportunidade, in-
daguei a S. Sª o que é feito dos bilhões em poupança
que o Brasil dispõe e não são aplicados em constru-
ção. Efetivamente, o Presidente não conseguiu res-
ponder, até porque sabemos que os bancos privados
preferem muito mais – e deve ocorrer isso no Paraná,
no Piauí, no Mato Grosso – investir no crédito para as
pessoas físicas a investir no crédito para a construção
com juros de 1%. Então o dinheiro da poupança é mal
utilizado, não é utilizado para o que deveria ser.

Então, Sr. Presidente, o plano de comprar imó-
vel no Brasil ainda é um sonho. Está mais perto de ser
realizado do que nos anos anteriores, mas as deci-
sões que o Governo anunciou para desenvolver o se-
tor que oferece milhares de empregos receberam inú-
meras ressalvas. Concorda-se, com alguma unanimi-
dade, que foi uma demonstração de boa vontade do
Governo em relação ao setor. Mas é necessário res-
salvar: não há plano de crescimento que prospere
com as taxas de juros que o País carrega.

Duas medidas importantes do pacote benefici-
am compradores e financiadores do sistema. A prime-
ira, se aprovada, acabará com a possibilidade de
ocorrerem tragédias como a da Encol – que quebrou
e deixou 45 mil compradores desesperados. A medi-
da recebeu o nome de “patrimônio de afetação”, o
que significa que o empreendimento imobiliário pas-
sará a ter contabilidade separada das operações da
construtora. Ou seja, no caso de quebra da empresa,
os compradores não perdem o imóvel. As obras pas-
sarão para outras construtoras. Para empresários e
analistas do setor, as medidas estão na direção corre-
ta da redução dos riscos legais inerentes ao crédito
imobiliário, bem como aumentam a segurança do
comprador de imóvel residencial.

Mais complicada é a explicação da liberação,
pelo Governo, de R$1,6 bilhão para o crédito. Esse di-
nheiro não vai sair do Governo, mas dos bancos que,
teoricamente, a partir de maio, serão obrigados a au-
mentar o crédito imobiliário. Nenhum sacrifício para o
setor: todo o dinheiro sai da poupança, que, apesar
do rendimento baixo, ainda é a única opção de inves-
timento popular no País. Os bancos têm que empres-
tar 65% dos recursos da poupança em financiamen-
tos imobiliários para a habitação. Desses 65%, os
bancos descontam 1% dos créditos que têm com o
Governo e, geralmente, não aplicam esse 1% na pou-
pança imobiliária. A partir de maio, o desconto será de
2% ao mês e a remuneração do dinheiro que não vai
para a poupança passará de TR (taxa referencial)
mais 6,17% ao ano para 80% da TR. Daí o R$1,6 bi-
lhão anunciado pelo Governo.

Os bancos componentes do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo detinham, em 31/01/04,
R$128,2 bilhões em depósitos de poupança e manti-
nham, em suas carteiras, R$33,5 bilhões em FCVS
Virtual (Proer e outras operações) que deverão retor-
nar para o mercado nos próximos 41 meses contados
a partir de abril de 2004 (Resolução nº 3.177 do
CMN).

Contrataram, durante o ano de 2003, a aquisi-
ção de 6.173 imóveis novos e 11.947 imóveis usados,
no âmbito do SFH, investindo R$1,043 bilhão nesses
financiamentos. Ocorre que, segundo informações
coletadas junto ao Bacen e a Abecip, a quota de fi-
nanciamento para aquisição desses imóveis foi de
aproximadamente 46% do valor do imóvel. Ou seja, o
comprador, na média, tem que dispor do equivalente
a 54% do valor do imóvel em recursos próprios, ou uti-
lizar seu FGTS quando for optante e não possuir imó-
vel residencial.

Na nossa opinião, externada ontem, por oca-
sião da audiência pública com o Presidente do Banco
Central, Henrique Meirelles, na Comissão de Assun-
tos Econômicos, existe espaço, e muito, para que os
bancos melhorem as condições de seus financiamen-
tos. Exemplos: redução da taxa de juros efetiva (hoje
12% ao ano + variação da TR), dilatação dos prazos
de financiamento (hoje os prazos praticados são de
12 anos ou, no máximo, 15 anos), aumento da quota
de financiamento (hoje a quota máxima praticada é
de 70% da avaliação e, em alguns casos, imóveis
usados, 50%).

Para a produção de novas unidades, no âmbito
do SFH, os bancos financiam apenas 70% do custo
de construção, ou seja, na média 42% do Volume de
Vendas dos edifícios/empreendimentos. Com a apro-
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vação do PL nº 3.065/04 – Patrimônio de Afetação e
outras melhorias na segurança jurídica dos negócios
imobiliários, seguramente os bancos poderão financi-
ar 100% dos custos de produção, incentivando assim
uma maior geração de empregos formais e de renda.

No último ano, os 35 bancos que compõem o
SBPE financiaram a produção de 12.088 unidades,
no âmbito do SFH, investindo R$696 milhões. Isso é
exatamente um décimo do que era investido há vinte
anos.

Srªs e Srs. Senadores, na Argentina, o setor da
construção cresceu 30% em janeiro. A tendência al-
tista da construção se sustenta no retorno de empre-
endimentos imobiliários nas grandes cidades, nos
complexos rurais e no desenvolvimento da infra-es-
trutura hoteleira em centros turísticos, além de obras
públicas. A conjuntura atual da Argentina se explica
basicamente por uma boa política de preços do Ban-
co Central, o cenário internacional favorável aos pro-
dutos argentinos e taxa de juros baixa. Só assim o pe-
sadelo do desemprego pode acabar.

Sr. Presidente, concordo com o discurso do Se-
nador Mão Santa, que se referiu à taxa de juros no
Brasil. Os R$128 bilhões que estão nos bancos brasi-
leiros não estão sendo aplicados na geração de em-
pregos e na construção de novas unidades. O Brasil
tem um déficit habitacional enorme e sem justificativa.
Temos território, e todos os insumos da indústria da
construção são produzidos no Brasil. Temos todas as
condições de dar casa a todos os brasileiros. No en-
tanto, não conseguimos fazer isso. Um dos motivos é
que o dinheiro da poupança não está sendo utilizado
para construção de moradia, o que é lamentável. Por
isso, Sr. Presidente, registro, mais uma vez – como fiz
ontem na Comissão de Assuntos Econômicos –, meu
constrangimento em ver todo esse dinheiro que o
Brasil tem disponível sendo muito mal aplicado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) – Com a pa-
lavra o Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, por
cessão do Senador Reginaldo Duarte.

V. Exª tem até 20 minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma pe-
quena nota publicada em jornal do Rio de Janeiro traz
menção do Sr. Ministro Ciro Gomes à minha pessoa.
De maneira baixa, cínica, subalterna, o Ministro Ciro
Gomes diz que vincular José Dirceu a Waldomiro Di-
niz seria igual a injustamente – diz ele que me respei-
ta e tem que me respeitar; eu é que não sei se conti-

nuo respeitando o Ministro Ciro Gomes, mas ele tem
que me respeitar mesmo, faço por onde as pessoas
me respeitarem – seria igual a me vincular a uma figu-
ra que teria sido por oito anos Delegado do Trabalho
por indicação do PSDB do Amazonas, o Sr. José Leo-
vegildo Soares.

Vou rapidamente dar satisfações do caso. Ao
contrário do Ministro José Dirceu, entendo que devo
dar satisfação de todos os meus atos públicos; não
sou o Ministro José Dirceu, não tenho o que escon-
der, nem sou covarde. Primeiro, o Sr. Leovegildo So-
ares não foi, por oito anos, Delegado do Trabalho no
Amazonas; segundo, ele foi indicado subsecretário
por recomendação, pelo prestígio de que gozava na
corporação da Delegacia do Trabalho. Foi nomeado
por indicação do meu antigo companheiro, George
Tasso*, figura direita, correta, que hoje é Secretário
de Governo – e é um secretário honesto e correto –
do Governador Eduardo Braga, no Amazonas, com-
panheiro de Ciro Gomes, do PPS, que já praticou
gestos irregulares e tidos como de corrupção que
bastam pelos seus quatros anos de mandato – não
precisa praticar mais nenhum, bastam as ações dos
seus primeiros seis meses de Governo.

Depois o Sr. Leovegildo Soares foi mantido na
gestão do Sr. Abel Alves, meu amigo e companheiro
de longas datas, que já foi do PPS, de Roberto Freire
– portanto figura digna como Roberto Freire – pelas
mesmas razões: é melhor não mexer. Abel tinha até
restrições ao Sr. Leovegildo. E o Sr. Abel Alves hoje
está no PT, do Presidente Lula.

As irregularidades muito bem denunciadas pelo
atual Delegado do Trabalho no Amazonas redunda-
ram na Operação Zaqueu, sobre gestos de propina-
ção, de corrupção praticados no Governo Lula. E não
antes – no Governo Lula, neste Governo que aí está.
Nesse caso, não houve omissão. Prontamente, o de-
legado tomou providência, houve prisões e punições.
Esse é o caso.

Eu não vou perder muito tempo com o Ministro
Ciro Gomes porque eu entendo assim: o Ministro
José Dirceu é o ventríloquo; e o Ministro Ciro Gomes
é o mamulengo, aquele boneco por meio do qual o
ventríloquo faz a encenação circense. Eu não vou
perder tempo com o mamulengo; vou falar direto para
o dono do boneco, para quem mexe os cordões do
boneco.

Eu não tenho perdido tempo com o Sr. Ciro Go-
mes por duas razões bem simples: primeiro, pela de-
simportância que ele próprio chamou para si. Alguém
que se candidata a Presidente da República em duas
eleições, depois se rende por um ministeriozinho sem
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verba, promete a Sudene e a Sudene não sai, diz que
é futilidade visitar flagelados da seca... Diz isso com
medo, quem sabe, de encarar seus conterrâneos de
frente como se o gesto de solidariedade não valesse
nada. Se assim fosse, ficaria extinta a figura do veló-
rio: não adianta ter velório porque não se vai ressusci-
tar o morto. Mas necessita-se velório por causa da so-
lidariedade, para se demonstrar amizade à família, fa-
zer homenagem àquele que faleceu. O Sr. Ciro Go-
mes se omitiu brutalmente. Se o Presidente Lula
exercesse um Governo sério, demitiria o Sr. Ciro Go-
mes naquele momento; mas o Presidente estava per-
dido nos salões de Paris e só quando retornou ao
Brasil, e foi forçado pela imprensa, ele próprio fez visi-
tou o Nordeste. Outra razão por que tenho poupado o
Sr. Ciro Gomes de tantos ataques de tantos compa-
nheiros que o têm como figura menor é, primeiro, o
fato de ser hoje uma figura menor mesmo; segundo, a
Senadora Patrícia Saboya, sua correligionária de par-
tido, uma pessoa de valor, a todos nos conquista com
sua lealdade, sua simpatia, sua forma de convivência
com os colegas; e todas as vezes que penso em criti-
car essa inoperante administração do Sr. Ciro Go-
mes, eu olho para a Senadora e penso: Meu Deus do
Céu, ele é tão pequeno, e a Patrícia é uma pessoa tão
boa, que vou deixar esse sujeito passar em branco
porque em branco está passando a administração
dele.

Vamos voltar então ao que interessa, ao Sr.
José Dirceu. Sr. José Dirceu, V. Exª, para mim, é um
chantagista; V. Exª é homem de forjar dossiês; V. Exª
quer tudo, inclusive a derrocada da política econômi-
ca do seu Governo para se livrar das acusações que
começam em Waldomiro Diniz e, estou a cada dia
mais convencido, podem terminar em V. Exª. Se V.
Exª se comportasse como uma pessoa de bem – não
estou dizendo que não o seja, quero a CPI para saber
se é, ou não – V. Exª se afastaria do Governo e pedi-
ria a CPI. V. Exª prefere manter essa falsa arrogância,
esse falso nariz empinado. Mas V. Exª sabe que o seu
patrimônio moral desabou, sua reputação está em
cheque, sua respeitabilidade se arrasta em patama-
res baixos. Insisto em que se o caso, como diz muito
bem o Senador Antero de Barros, terminasse e come-
çasse em Waldomiro Diniz, este Governo, Senador
José Agripino, já teria permitido a CPI há muito tem-
po. Como o Governo intui ou sabe que esse caso não
começa, nem termina em Waldomiro Diniz, faz tudo
para impedir que se instale aqui o procedimento de in-
vestigação parlamentar. Portanto, eu não vou perder
tempo com o Ministro Ciro Gomes, que andou ocu-
pando umas salas em Harward e não aprendeu in-

glês. Faço um teste. Quero que ele venha debater co-
migo em inglês. Eu provo que ele não fala inglês e
que muito menos teria estudado economia em inglês.
Economia já é um tema muito difícil de se aprender
em português. Ele não sabe inglês; logo, não sabe
economia, nem inglês. E montou uma farsa para ten-
tar se colocar perante a opinião pública como a alter-
nativa sensata a Lula. Era isso que ele queria, engo-
dando a opinião pública. Eu ainda prefiro Lula, com
toda a sua insensatez, a essa fraude que quase ven-
ceu as eleições, que é o Sr. Ciro Gomes. Ele perdeu a
eleição porque o subconsciente dele agiu a favor do
Brasil. O consciente dizia “Continua mentindo e conti-
nua avançando”; o subconsciente falava “Ciro, não se
meta nessa porque você não pode governar o Brasil,
Ciro. Você não tem capacidade para coisa alguma,
Ciro. Fala besteira, Ciro, que a Imprensa te queima.”
Então ele disse aquelas tolices, uma delas extrema-
mente ofensiva à mulher brasileira e desrespeitosa
em relação à sua companheira.

O Sr. José Dirceu teme o que vou dizer agora: a
crise não começa e termina com o Waldomiro; a crise
passa por uma teia de arrecadação para fundos parti-
dários, a meu ver, encabeçada nele. Que ele me des-
minta isso na CPI.

A intranqüilidade do Ministro decorre dos fatos
que se sucederão. Estão sob o crivo da opinião públi-
ca, da sociedade, da imprensa, da Oposição, figuras
de proa que ganharam prestígio no Partido dos Tra-
balhadores e no Governo à sombra das articulações
do Sr. José Dirceu.

Vamos, então, saber a fundo até que ponto vai a
influencia do Sr. Delúbio Soares sobre as ações do
Governo; ele que recebeu empreiteiros no Palácio do
Planalto.

Vamos saber a fundo se há ou não o que se ex-
plicar de parte do Sr. Marcelo Sereno, outro assessor
do Sr. José Dirceu.

Vamos saber a fundo se é ou não é verdade –
por isso tanto medo da CPI de Santo André – que ali
estava montada uma quadrilha para arranjar fundo
para campanhas eleitorais. Que coisa incrível o caso
de Santo André! Eles estão difamando o santo, por-
que santo geralmente faz milagre, e quem se envolve
com esse caso termina morrendo. Seis pessoas cor-
relatas àquele crime foram assassinadas. Até o gar-
çom, coitado! E também um dos assassinos. É algo
que cheira mal e que está mostrando um pouco mais
do que a ponta do iceberg de uma teia de arrecada-
ção espúria, desonrada, desonesta.

Eu já conheço o estilo do Sr. José Dirceu. Este é
um Governo pífio, medroso, que, por falta de lucidez,

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 08567

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL484     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL484     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL484     



sequer identifica bem as pessoas. Arma, por exem-
plo, uma ameaça ao Senador Antero Paes de Barros,
que diz: “Por favor, minha vida está aí para ser investi-
gada, virem-na do avesso”. Não percebem que o Se-
nador Antero Paes de Barros não é um adversário in-
timidável. Pode haver adversários intimidáveis. Ma-
chiavel, se pudesse aconselhar esse príncipe sem lu-
cidez que governa o Palácio hoje, diria: “Intimide
quem o senhor pode intimidar, Presidente, não intimi-
de quem o senhor não pode, não intimide quem o se-
nhor não deve”.

Imaginar que uma notinha de jornal estabele-
cendo falsas ilações e usando uma figura desqualifi-
cada como este Sr. Ciro Gomes significará alguma
quebra do meu ânimo de oposicionista é a mesma co-
isa que tirar carne da boca de leão numa jaula ou dis-
putar comida com ele numa savana africana.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Arthur Virgílio, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
muita honra, Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Arthur Virgílio, compreendo a indignação de V. Exª
porque, hoje, posso dizer que o conheço de perto. V.
Exª é homem de hábitos probos, sério, de passado
limpo, de reconhecida competência, mas, fundamen-
talmente, de passado limpo e probo. E todo homem
probo, quando é objeto de suposição, de convivência
com a improbidade, entra num processo de indigna-
ção, que é o que V. Exª está externando nesta manhã
de sexta-feira. Em primeiro lugar, minha solidarieda-
de a V. Exª em razão da sua conduta e da insinuação
perversa e improcedente em uma coluna do jornal O
Globo, a qual também li. V. Exª faz uma avaliação do
caso Waldomiro, fala no Ministro José Dirceu, sugere
conexões que têm que ser apreciadas e investigadas
numa Comissão Parlamentar de Inquérito, única for-
ma de dar à sociedade a resposta que deseja, mas V.
Exª não aborda uma questão fulcral. Quero fazer uma
pergunta a V. Exª e, permita-me, confrontá-lo. O Sr.
Waldomiro Diniz, todo mundo sabe, foi nomeado pelo
Sr. José Dirceu para trabalhar com ele. O Sr. Waldo-
miro Diniz, todo mundo sabe, há algum tempo, foi de-
nunciado por escrito ao Ministro José Dirceu, e ne-
nhuma providência foi tomada. A coluna de O Globo
de hoje faz a ilação entre V. Exª e o Sr. Leovegildo So-
ares*, que foi Delegado do Trabalho no Estado do
Amazonas. Diz que V. Exª quem o indicou. Quero fa-
zer-lhe duas perguntas. Primeira: o Sr. Leovegildo
trabalhou com V. Exª?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Dire-
tamente, não. Ele foi indicado pelo secretário que o
PSDB do Amazonas indicou.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Vamos supor
que V. Exª o tenha indicado; não sei se o indicou ou
não. Waldomiro foi indicado para trabalhar com o Mi-
nistro José Dirceu. V. Exª recebeu alguma denúncia
de prática de corrupção do Sr. Leovegildo, enquanto
ele era Delegado do Trabalho, sob a indicação ou
proteção de V. Exª? Se as respostas forem positivas,
dou a mão à palmatória e retiro tudo o que disse em
relação à probidade de V. Exª e dou razão à colunista.
Se não, V. Exª está sendo objeto de uma perfídia por
parte do jornal, tem toda razão quanto à sua indigna-
ção e merece, sim, o apreço deste seu colega e da
Casa da qual nos orgulhamos de pertencer.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador José Agripino, respondo a V. Exª de forma bem
simples: ele foi indicado pelo Delegado George Tas-
so(*), hoje Secretário de um Governo do PPS, devido
ao que ouvia da sua boa reputação na comunidade
da Delegacia do Trabalho. Foi mantido pelo Sr. Abel
Alves, hoje do PT, e também pelo atual Delegado, por
gozar da mesma boa reputação na corporação. Por-
tanto, nem Tasso, nem Abel, nem o atual Delegado,
nem eu, jamais tomamos conhecimento de qualquer
gesto que desabonasse a conduta do Sr. José Leove-
gildo Soares até então.

Entretanto, há outro fato que devo esclarecer: o
Sr. Leovegildo jamais morou na minha casa. Na mi-
nha casa, moram a minha mulher, os meus filhos e as
pessoas que trabalham conosco, os meus emprega-
dos. Na minha casa, hospedo parentes e amigos so-
bre os quais tenho absoluta certeza quanto às suas
condutas. Há pessoas, inclusive do meu relaciona-
mento político, com as quais converso abertamente
no cafezinho do Senado ou na Câmara, no meio da
rua, mas que não levo a minha casa. Na minha casa,
não entra qualquer um.

O Sr. Waldomiro Diniz entrou na casa do Sr.
José Dirceu, porque os dois tinham afinidades. Va-
mos rasgar a fantasia de uma vez. Quem neste País
acredita – nem a velhinha de Taubaté – que o Sr. Wal-
domiro Diniz foi indicado porque supostamente era
um grande conselheiro político? Foi indicado porque
era um operador de arrecadação de fundos, sim, todo
o Brasil sabe disso. Foi indicado porque o papel dele
era esse, talvez tenha exagerado. Não posso asseve-
rar que o Ministro José Dirceu sabia que ele ia buscar
dinheiro com o bicheiro Cachoeira. Quero a CPI para
descobrir se isso é verdade. Mas todo mundo sabe
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que ele era homem de arrecadação de fundos para
campanhas eleitorais.

E o Sr. José Dirceu erra, volto a dizer a V. Exª,
quando imagina que há pessoas intimidáveis. No
meu caso, o tiro sai completamente pela culatra. Te-
nho honra pessoal. Passei pela mesma função dele,
ou seja, a de articulador político do Planalto. No meu
caso, chamava-se Ministro-Chefe da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República; no caso dele, Minis-
tro-Chefe da Casa Civil. E o que ele fazia, tirando
essa parte obscura, era o que eu deveria fazer.

Entrei e saí do Ministério sem qualquer questio-
namento. Entrei e saí do Ministério sem nenhuma ra-
sura. Entrei e saí do Ministério sem ninguém ousar di-
zer qualquer coisa que pudesse desabonar a minha
conduta. Por quatro anos, fui Líder do Governo na
Casa, acusavam Deus e o mundo – na maioria das
vezes, levianamente –, e nunca ninguém levantou
qualquer acusação a mim. E eu era, talvez, o mais po-
lêmico dos Líderes que o Presidente Fernando Henri-
que possa ter tido no seu governo. Eu ia para o deba-
te na Câmara e no Congresso frontalmente, eu ia de-
sabridamente, como desabridamente me porto agora
e me portarei a vida inteira. E me respondiam atacan-
do outras pessoas do governo; ninguém me respon-
dia me atacando.

A minha vida, portanto, está aí para ser compa-
rada com a do Sr. Ciro Gomes a hora em que ele qui-
ser. Não sou mesadista doBeach Park. A minha vida
está para ser comparada por quem quer que seja. A
minha vida está aí como um livro aberto. O meu patri-
mônio enche de orgulho a minha família, até porque é
um patrimônio que retrata uma pessoa honesta, hon-
rada, que procura dar dignidade e conforto a sua fa-
mília. E não está na política para fazer fortuna pesso-
al. O meu Estado sabe disso. Sou o político mais vo-
tado do Estado do Amazonas, em todos os tempos. E
creio que o Brasil começa a tomar conhecimento dis-
so também.

Portanto, esqueço o boneco do ventrículo, es-
queço o mamulengo, que é o boneco do ventrículo, e
falo do ventrículo.

Ministro José Dirceu, V. Exª vai me enfrentar!
Mas vai me enfrentar mesmo, e que venha com as
suas armas calhordas, as suas armas covardes, as
suas armas da intriga, da manipulação de terceiros,
para chegar aos seus fins. E eu vou com a única arma
que sei terçar: esta, o enfrentamento aqui.

Aprendi com o meu pai isto: a arte da desobe-
diência. O meu pai me criou muito mal, aprendi a arte
da desobediência. Quando eu era menino, resolvia as
minhas coisas no meio da rua. Agora, eu, que não

sou incapaz de resolver as coisas no meio da rua
quando for preciso, não abro mão, em nenhum mo-
mento, de deixar tudo bem claro, todos os pingos nos
is.

Quem sabe o Governo não propõe uma CPI do
Ministério do Trabalho e, aí, meu Deus, investiga to-
das as operações?

Mas quero responder ao Sr. José Dirceu e não
mais ao boneco dele. Aliás, eu conheço o Ciro. Vou
dizer a V. Exªs quem é o Ciro Gomes. Perdoe-me, Sr.
Presidente, peço que me ature por um pouco mais.
Parece que estou vendo a cena: o Presidente Lula di-
zendo que tem que cortar orçamento e o Ciro Gomes,
que cresceu bajulando o Tasso, deve ter dito ao Pre-
sidente: “Presidente, corte do meu Ministério, porque
os outros vão reclamar. E eu sou leal, sou companhe-
iro.” Diz isso de olho no Ministério do Planejamento,
do Guido Mantega, de olho em desestabilizar a políti-
ca do Palocci, de olho em continuar enganando a Na-
ção. Mas uma coisa é ele enganar na campanha elei-
toral; outra é entregar a economia do País a alguém
que não entende o a-bê-cê da economia, não tolera o
debate com quem quer seja. Alguém que leia a colu-
na da Miriam Leitão todos os dias derrota Ciro Gomes
em um debate sobre economia. Não precisa mais do
que isso.

Outro diálogo. Lula diz: “Puxa, esse Arthur Virgí-
lio está incomodando, não é? Eu sempre gostei tanto
desse rapaz, mas ele está chato, está pegando no
nosso pé. Está demais.”. E o José Dirceu: “Pois é,
esse cara está demais.” Aí o Ciro Gomes conclui:
“Deixa que eu resolvo, Sr. Presidente. Vou chamar
para mim. Aí ele esquece o senhor. Conheço o tem-
peramento dele. Ele vai reagir. Aí, eles esquecem o
Waldomiro, o Cachoeira.” E talvez nos esqueçamos
de uma central de roubalheira que não estão queren-
do que seja investigada por essa CPI, pedida por nós
e negada por eles com tanto empenho.

Volto a dizer, Sr. Presidente, que é estranho
tudo começar no Sr. Waldomiro e terminar no Sr. Wal-
domiro. Para que tanta paúra da CPI, se ela bastaria
para constatar aquilo que o documento fajuta do Pa-
lácio do Planalto concluiu? É um documento de 80,
100 ou 200 páginas e não cita o Sr. José Dirceu em
nenhum momento. Ou seja, o Sr. José Dirceu não foi
ouvido. É estranho mesmo imaginar funcionários do
Gabinete Civil ouvindo o Todo-Poderoso Minis-
tro-Chefe. Lógico que eles não podiam. O documento
é fajuto, é uma tentativa do Governo de trocar o sofá
do adultério.

Enfim, o que provaria a verdade seria uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito. Portanto, eu aqui

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 08569

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL486     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL486     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



coloco o Sr. José Dirceu sob suspeição. Que venha
através dos seus “bonecos”, sozinho ou acompanha-
do, com quem quiser. A minha voz ninguém cala.

A minha definição de fazer oposição a esse des-
governo é uma destinação de vida. Para mim, a coisa
funciona ao contrário. Eu vou repetir o Dr. Ulysses
Guimarães: “Bata em mim e eu cresço como clara de
ovo.” Bata em mim e eu viro um leão. Sei ser muito
cordato e sou do diálogo na hora em que é possível o
diálogo e em que é necessária a generosidade na
vida pública. Considero-me uma pessoa capaz da ge-
nerosidade e do respeito ao adversário.

Mas, em relação a este Governo, que, agora,
envereda pelo caminho da chantagem, eu estou mui-
to zangado, porque devem ter revirado a minha vida
do avesso. E, aí, de repente, concluíram: “Meus
Deus, esse cara, ainda por cima, não é ladrão. Meu
Deus do céu, esse Arthur Virgílio é chato e ainda por
cima não é ladrão. Passou pelo gabinete da Presi-
dência da República e não roubou. Foi Líder do Go-
verno – um poderoso Líder do Governo – nesse tem-
po todo e não agenciou nenhuma vantagem para nin-
guém. Que sujeito chato. Fica, aí, falando mal da gen-
te. Fica denunciando a gente e não é ladrão. Seria tão
cômodo se esse Arthur Virgílio fosse ladrão.”

Eu fico com raiva porque, se houvesse qualquer
coisa a mais, iriam transformar a minha vida num la-
maçal. E, aí, volto a dizer que aprendi com meu pai a
arte da desobediência, aprendi com meu pai a arte da
honradez. Assim, para me enfrentar é preciso pelo
menos ser honrado. Para me enfrentar é preciso pelo
menos ser corajoso. Para me enfrentar é preciso pelo
menos ter a mesma capacidade que tenho de subir a
tribuna de cabeça erguida, de descer na minha terra
de cabeça erguida e andar pelas ruas do Brasil de ca-
beça erguida.

Portanto, Sr. José Dirceu, aceite uma sugestão
para quem já foi até guerrilheiro como o senhor: aban-
done a covardia, largue os seus “bonecos” e enfren-
te-me. Procure agir como um homem de verdade agi-
ria. Não está agindo como um homem de verdade
neste momento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) – Concedo a

palavra ao Senador José Agripino, pela Liderança do
PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a imprensa de hoje noticia – ouvi no
noticiário da televisão hoje pela manhã – a inaugura-
ção do prédio do TRT de São Paulo. É um bonito pré-

dio, imponente prédio, que virou símbolo. Símbolo da
prática da corrupção, símbolo da investigação bem
feita e símbolo de correção de rumos. Símbolo disso
tudo.

Foi a primeira vez que se discutiu a probidade
no Poder Judiciário, um poder intocável. Sobre o Le-
gislativo, sobre o Executivo há a imprensa, um vigia o
outro, um rasga as carnes do outro, um cassa manda-
to dos seus Deputados e Senadores. O Poder Execu-
tivo é vigiado, é penalizado com demissões, com pri-
sões. E, no Poder Judiciário, até o escândalo do TRT,
nada acontecia. Foi feita uma denúncia, instalou-se
uma comissão parlamentar de inquérito e o grande
responsável pela prática do ilícito foi desmoralizado,
teve os bens bloqueados, foi e está preso até hoje. O
Tribunal de Contas da União procedeu à investiga-
ção, corrigiu o contrato, e a obra foi, depois de idas e
vindas, concluída.

Estabeleceu-se, com a implantação da comis-
são parlamentar de inquérito, o processo de transpa-
rência no Poder Judiciário, que, na minha opinião, é
um poder limpo. Mas ninguém é 1000% limpo, e por
isso não pode ser intocável. Tanto que, na reforma do
Judiciário, deverá ser aprovada uma novidade, um
fato novo chamado controle externo do Judiciário.

Os juízes são, na sua regra, probos, sérios, têm
espírito público, são bem intencionados, fazem bem a
sua missão. Mas será que se pode assegurar que to-
dos eles o são? Ou é preciso que se estabeleçam ele-
mentos, instrumentos de investigação da prática do
ilícito, como foi feito no Tribunal Regional do Traba-
lho, com o escândalo do Juiz Nicolau, o que possibili-
tou que outros juizes que praticam tráfico de influên-
cia ou que usam o poder que as instituições lhes atri-
buem para obter vantagens – como o último caso, do
Juiz Rocha Matos – fossem investigados?

A comissão parlamentar de inquérito produziu
um fato positivo para a sociedade brasileira, porque
deu uma contribuição importante para o processo de
correção de rumos no campo da probidade.

O Senador Arthur Virgílio acabou de falar, com
indignação, do caso Waldomiro e das suas relações.
Senador Arthur Virgílio, eu tenho uma grande pergun-
ta. Senador Heráclito Fortes, V. Exª foi Prefeito de Te-
resina, como o Senador Arthur Virgílio foi Prefeito de
Manaus, e eu, de Natal, como também fui Governa-
dor. Para nomear um auxiliar, ou o conhecemos, ou
nos informamos sobre quem é ele. Senador Arthur
Virgílio, V. Exª foi Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República e nomeou auxiliares dire-
tos. Portanto, V. Exª conhece a forma, as exigências
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para que se coloquem pessoas na Capital, na cate-
dral do poder, no Palácio do Planalto.

Existe um órgão chamado Abin que fornece a
folha corrida, as credenciais e os pecados dos indica-
dos.

Senador Mão Santa, a sociedade faz uma per-
gunta: será que o Governo não sabia quem era o Sr.
Waldomiro Diniz, com quem o PT convivia há tanto
tempo, para nomeá-lo para um posto tão importante?

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com o
maior prazer.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Bem su-
cintamente: não há a menor possibilidade de a má re-
putação do Sr. Waldomiro Diniz, que era conhecida
no Rio de Janeiro, não ter chegado aos ouvidos do Sr.
José Dirceu ou ao conhecimento da Abin. Ou a Abin
apadrinhou o Sr. Waldomiro Diniz – e isso inocentaria
o Sr. José Dirceu – e ninguém foi punido até hoje na-
quele órgão, o que colocaria em xeque, portanto, a
posição do General Félix, que tenho como um homem
de bem, ou a Abin o avisou, sim, das rasuras cadas-
trais do Sr. Waldomiro Diniz e o Ministro José Dirceu,
talvez enganando o Presidente, ainda assim passou
por cima. A Abin não é terminativa e nem recomenda.
Ela diz: “Constam isso, isso e isso da vida do Fulano”.
Quando era comigo, eu dizia: “Presidente, o indicado
do Senador Beltrano não presta. Está aqui e não há
quem me faça nomear uma pessoa dessas”. E o Pre-
sidente: “Está certo, Arthur, é isso mesmo”. Então,
não há possibilidade de não ter chegado essa infor-
mação ao conhecimento do Ministro José Dirceu, no
meu entendimento, com a experiência que tive no Pa-
lácio. Chegou, com certeza, e S. Exª resolveu passar
por cima. O mais grave seria a terceira hipótese: não
ter mandado fazer investigação, porque isso significa-
ria cumplicidade mesmo, “da braba”, para usar uma
expressão do Norte e do Nordeste.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço
a contribuição de V. Exª, Senador Arthur Virgílio, por-
que ela vem confirmar a minha preocupação.

Vou abordar um assunto que é de fundamental
importância dentro do raciocínio que estou procuran-
do colocar: a cobrança da sociedade de probidade e
das providências que devem ser adotadas para que a
probidade seja uma prática da vida pública no Brasil.

A pergunta que a sociedade faz é: o Governo
sabia ou não que o Sr. Waldomiro Diniz era o que é, o
que mostrou na fita? Sabia ou não sabia?

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sabia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – A sindi-
cância mostrou que o Sr. Waldomiro Diniz praticou
dolo, sem sombra de dúvida, e focou apenas nele,
mas há uma série de denúncias periféricas envolven-
do o Sr. Buratti e a empresa Leão & Leão. Todos os
dias surgem ilações novas, que não têm respostas.
São perguntas feitas e sem resposta.

A sociedade vai ficar sem respostas? Vai haver
alguém para falar em nome da sociedade? Ou a Opo-
sição do Brasil é amofinada, omissa e conivente?
Nem é amofinada, nem é omissa, nem é conivente. É
Minoria, mas tem direitos, e os direitos da Minoria têm
que ser respeitados. Estamos fazendo, no Congres-
so, tudo o que é nossa obrigação para que a socieda-
de do Brasil não chame a Oposição deste momento
de conivente.

Os Líderes tinham a obrigação de ter indicado
os membros para compor a CPI dos Bingos, de inicia-
tiva do Senador Magno Malta, que colheu mais do
que 27 assinaturas. A Minoria, representada pelo
PFL, pelo PSDB e, suponho, pelo PDT, já fez suas in-
dicações oficialmente. Não indicaram os membros os
Partidos ligados à base do Governo.

Sobre isso, é claríssimo o Regimento da Câma-
ra. E onde é que, no Congresso, faz-se diferença fun-
damental entre Câmara e Senado? Por que Senado é
uma coisa e Câmara é outra? Por que, na hora em
que os Líderes não indicam, o Presidente da Câmara
tem obrigação escrita de indicar e o do Senado não
tem? Por quê? Qual é a razão? Por que razão na Câ-
mara é, sim, o Sr. Presidente obrigado a indicar os
membros que os Líderes não indicam e, no Senado,
por interpretação regimental, não há essa obrigação?

Não entendemos. E tanto não entendemos que
questões de ordem foram apresentadas, foram vota-
das na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia e, lá, a Maioria truculenta derrotou as questões de
ordem, que serão apreciadas no plenário, quando os
Senadores mostrarão o que pensam e se o fazem
com a sua consciência ou pela cabeça do Palácio do
Planalto.

De qualquer maneira, o PFL, o meu Partido, en-
trou com mandados de segurança e pedidos de limi-
nar junto ao Supremo Tribunal Federal, para que
essa questão seja apreciada e observada.

Sr. Presidente, neste ponto, quero fazer o escla-
recimento de um fato que está na imprensa de hoje.
Está escrito em praticamente todos os jornais que o
Supremo Tribunal Federal negou a liminar do PFL,
como que sepultando de uma vez por todas a obriga-
ção da Oposição de falar em nome das minorias – e
isso tem que ser respeitado no regime democrático.
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Pretende-se que se faça, no caso de Waldomiro
Diniz, aquilo que se conseguiu fazer no caso do TRT
de São Paulo: uma comissão parlamentar de inquéri-
to esclarecedora, para correção de rumos no campo
da probidade.

Hoje, as pessoas se sentem confortáveis por-
que vêem o Juiz Nicolau preso e o Juiz Rocha Matos
investigado; elas acreditam nas instituições. O Con-
gresso fez a sua parte: produziu transparência e clima
de investigação sem revanchismo, mas clima de in-
vestigação. A impunidade não se implantou com a co-
nivência da Oposição. É o que estamos querendo.

Recorremos ao Supremo Tribunal Federal, que
negou, sim, a liminar, mas o fez, Senador Alvaro Dias
– e aqui quero esclarecer, pois tenho em mão o des-
pacho de S. Exª o Ministro Celso de Mello –, porque
uma liminar, segundo S. Exª, só pode ser concedida
na medida em que sejam atendidos dois pressupos-
tos: um é a fumaça do bom Direito – não sou advoga-
do, mas tenho obrigação de saber ler –, e a outra,pe-
riculum in mora, o perigo do prejuízo pela demora.

Vou ler alguns pontos do despacho do Ministro
Celso de Mello, que, na questão da fumaça do bom
Direito, que é fundamental, porque é aí que moram a
essência e o mérito do nosso questionamento, faz ob-
servações das quais esta Casa e o País precisam to-
mar conhecimento, para aguardar a decisão que ain-
da está por vir. S. Exª reconhece que no periculum in
mora não há prejuízo para as partes que se conceda
ou não a liminar, obrigando o Presidente a fazer a in-
dicação de imediato. O periculum in mora não é re-
conhecido pelo Ministro Celso de Mello.

Na questão do mérito, lerei alguns pontos do
despacho do Ministro Celso de Mello, porque é impor-
tante esta Casa conhecer pelo menos o pensamento
do Supremo. Esse pensamento aponta, suponho eu,
para alguns votos que ocorrerão no julgamento do
mérito desses mandados de segurança.

O Ministro Celso de Mello diz no seu despacho,
do qual vou ler trechos:

Cumpre ter presente, na espécie, o
magistério jurisprudencial, que, firmado por
esta Suprema Corte desde a primeira déca-
da de nossa experiência republicana, con-
sagra a possibilidade jurídico-constitucional
de fiscalização de determinados atos ema-
nados do Poder Legislativo [é procedente e
legítima a fiscalização de atos do Poder Le-
gislativo pela Suprema Corte], quando ale-
gadamente eivados do vício da inconstituci-
onalidade, sem que, ao assim proceder, o

Tribunal vulnere o postulado fundamental da
separação de poderes:

S. Exª reconhece, portanto, que é legítimo, que
é lícito que o Supremo se manifeste sobre questões
que dizem respeito ao Poder Legislativo.

E prossegue:

O Poder Judiciário, quando intervém
para assegurar as franquias constitucionais
e para garantir a integridade e a supremacia
da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe
conferiu a própria Carta da República.

Bate e rebate o assunto. Adiante, o Ministro Cel-
so de Mello faz algumas citações e as coloca em seu
despacho. Se assim procede, S. Exª concorda com
elas. São várias citações do jurista Geraldo Ataliba.
Cita-as em seu despacho, em que nega a liminar,
mas não define nada com relação ao mérito, que ain-
da será julgado. S. Exª já pediu informações ao Sena-
do para consubstanciar o voto que, tenho certeza,
dará, em um rumo ou em outro, para ser apreciado
pelo Supremo Tribunal Federal. No seu despacho, há
várias citações do jurista Geraldo Ataliba – quem as
coloca, suponho eu, consente, com elas concorda.
Em escrito nenhum meu, coloco coisas com as quais
não concordo, a menos que eu as coloque e diga:
“Digo, mas não concordo”. E isso não foi dito.

Diz S. Exª:

O principal papel da oposição é o de
formular propostas alternativas às idéias e
ações do Governo da maioria que o susten-
ta. Correlatamente, critica, fiscaliza, aponta
falhas e censura a maioria, propondo-se, à
opinião pública, como alternativa. Se a mai-
oria governa, entretanto, não é dona do po-
der, mas age sob os princípios da relação
de administração.

(...)
Daí a necessidade de garantias am-

plas, no próprio texto constitucional, de exis-
tência, sobrevivência, liberdade de ação e
influência da minoria, para que se tenha ver-
dadeira República.

Isso está escrito no despacho do Ministro Cel-
so de Mello, repetindo citação do professor Geraldo
Ataliba.

Prossegue S. Exª:
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Pela proteção e resguardo das minori-
as e sua necessária participação no proces-
so político, a República faz da oposição ins-
trumento institucional de governo.

(...)
É imperioso que a Constituição não só

garanta a minoria (a oposição), como ainda
lhe reconheça direitos e até funções.

O Ministro Celso de Mello está citando
Geraldo Ataliba, e quem cita – suponho eu –
concorda.

Repito:
É imperioso que a Constituição não só

garanta a minoria (a oposição), como ainda
lhe reconheça direitos e até funções.

(...)
Se a maioria souber que – por obstá-

culo constitucional – não pode prevalecer-se
da força, nem ser arbitrária nem prepotente,
mas deve respeitar a minoria, então os com-
promissos passam a ser meios de convivên-
cia política.

Isso é o que está dito no despacho do Ministro
Celso de Mello, quando nega a liminar. Nega a limi-
nar, mas aponta claramente para pressupostos que
serão fundamentais na apreciação do mérito da ma-
téria, que, dentro de pouco tempo, será apreciada
no Supremo Tribunal Federal.

Portanto, o meu Partido, o PFL, que apresentou
cinco mandados de segurança, não entende a causa
no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que
está dito na imprensa, como perdida. Longe disso! S.
Exª entende que a liminar não é imperiosa. Mas, no
mérito, pelo que está dito, tenho absoluta convicção
de que a perspectiva de procedência na formulação,
que fazemos em nome da minoria e em nome da soci-
edade, terá êxito. E aqui, no Senado, a exemplo da
Câmara, S. Exª, o Presidente da Casa, vai ter sim, se-
nhor, que indicar os membros que os Líderes não in-
dicarem, a bem da lisura e da probidade do serviço
público do Brasil.

Durante o discurso do Sr. José Agripi-
no, o Sr. Álvaro Dias, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo a
palavra ao Senador Antero Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gos-

taria, inicialmente, de transmitir a minha total solidari-
edade ao Líder Arthur Virgílio, covardemente agredi-
do – e tenho certeza absoluta de que não o foi pelo
Ministro Ciro Gomes – pelo Chefe da Casa Civil, José
Dirceu. Não tenho nenhum sentimento com relação à
questão da jornalista, porque a jornalista apenas re-
gistra aquilo que lhe passaram, e o que lhe passaram
foi isso.

Quero dizer que há uma diferença entre o Sr.
Leovegildo Soares, que não morou com V. Exª e so-
bre o qual nunca lhe chegou denúncia alguma, e o Sr.
Waldomiro. O Waldomiro é diferente. O Waldomiro
não foi indicado por José Dirceu, mas foi escolhido
por José Dirceu e o assessorou na CPI do PC Farias
e do Collor. José Dirceu escolheu o Waldomiro como
seu assessor. Waldomiro foi indicado por José Dirceu
para ser assessor no Governo de Brasília. Waldomiro
foi indicado por José Dirceu – e o ex-Governador do
Rio de Janeiro Anthony Garotinho diz que revela isso
em juízo – para ser o representante do PT, do Gover-
no de José Dirceu, no Rio de Janeiro. Waldomiro foi
assessor do Governador Zeca do PT. E é evidente
que aí há relações com a atuação do Ministro José
Dirceu. Waldomiro assessorou o Governo do PT no
Rio Grande do Sul. Waldomiro não era e não é esse
nome nacional todo. Hoje, ele é um nome nacional
colocado e condenado, inclusive, numa sindicância
do Palácio do Planalto, e a sindicância, em muitas e
muitas páginas, não ouve sequer o José Dirceu. A
sindicância, pelo menos, poderia ouvir o José Dirceu,
mas não aparece o nome do José Dirceu na sindicân-
cia feita pelo Palácio Planalto.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Antero Paes de Bar-
ros?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Ouço o aparte do Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Antero Paes de Barros, como sei que V. Exª, após
essa generosa manifestação em relação a este seu
colega e amigo, abordará outro tema, eu queria, den-
tro deste, ressaltar que, por outro lado, Waldomiro
não tem como ter queixas do Governo. O Governo é
leal a Waldomiro. Esse é um fato. O Governo é pro-
fundamente leal ao Sr. Waldomiro Diniz. Aceitou a de-
missão dele a pedidos. Um Governo sério picaria
aquele papel em mil pedacinhos e o jogaria na cabe-
ça do Sr. Waldomiro por ele estar enlameando um
Governo que se pretende sério. Aceitaram, candida-
mente, a demissão, a pedidos. Não há uma palavra
de indignação do Sr. José Dirceu. S. Exª poupa o Sr.
Waldomiro o tempo inteiro. E aquele Waldomiro sorri-
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dente, com aquele sorriso alvar – quase se asseme-
lhava ao de um ser humano –, indo depor na Polícia
Federal como se fosse testemunha de acusação e
não réu de um processo escabroso, aquilo dava uma
sensação de segurança, que não passou despercebi-
da pela Nação. Ou seja, o Waldomiro não tem que ter
queixas. Eles têm sido muito leais com o Waldomiro.
Parece-me que entre eles funciona um pacto de silên-
cio, aquela coisa meio mafiosa, meio omertà. Waldo-
miro, com certeza, não fala nada, morre sem falar
nada. E eles garantem o sorriso nos lábios do Waldo-
miro. Waldomiro depôs sorrindo, o que foi um insulto
à imprensa, um insulto à Nação, um insulto às pesso-
as de bem deste País. Muito obrigado, Senador Ante-
ro Paes de Barros. Ouço o seu discurso com a aten-
ção e o respeito de sempre.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, quero relembrar, aqui, aquela
sexta-feira 13 em que apresentei a denúncia na tribu-
na do Senado. Eu dizia, naquela sexta-feira 13, da
necessidade de o Governo demitir o José Dirceu ou
de o José Dirceu pedir para sair. E, no discurso, em
que apresentava os fatos à Nação, fazia alusão à ati-
tude que teve o ex-Presidente Itamar franco em rela-
ção a seu Chefe da Casa Civil, Henrique Argrives.
Isso não foi feito. Eu dizia, naquela oportunidade: “Ele
tem que ser demitido agora, porque, a cada hora que
passar, a cada dia que passar, ficará com menos au-
toridade para conduzir o Governo!”. E o pior é que,
agora, S. Exª avança sobre a autoridade do Presiden-
te Lula.

Vejam a entrevista que o Presidente Lula conce-
de hoje ao jornal O Globo. Há essa situação, toda
essa tentativa de preservar o Ministro José Dirceu. E,
na República, é preciso entender que quem tem man-
dato é o Presidente da República. Ministro não tem
mandato. Qualquer Ministro é ad nutum, é passível
de demissão. E, se tivesse apreço pelo País, pela es-
tabilidade, pela governabilidade, já teria pedido para
sair. O que diz o Presidente Lula?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Senador
Antero Paes de Barros, peço licença para prorrogar a
sessão, de acordo com o Regimento, para que V. Exª
conclua o seu pronunciamento e o Senador João Ba-
tista, que aguarda pacientemente, possa usar da pa-
lavra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Diz o Presidente Lula: “Li a reportagem (daÉpo-
ca) com a denúncia às 10h30min, e ao meio-dia o su-
jeito estava demitido e a investigação aberta”. Não é

verdade isso! A liturgia do cargo de Presidente da Re-
pública não permite essa declaração! Ele estava exo-
nerado a pedido. O Governo não o demitiu, e isso nos
leva, pela lógica, a raciocinar que o Governo tinha
medo de represália se ele tivesse sido demitido. Essa
é a verdade. Essa é a verdade dos fatos. Que mais
diz o Presidente, Senador José Jorge?

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte bem rápido?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Com a importân-
cia do discurso que V. Exª está fazendo sobre um fato
gravíssimo, desde manhã praticamente não vimos
nenhum membro da base da sustentação do Governo
presente nesta sessão do Senado. Falamos, e pare-
ce que eles são surdos. Eles não ouvem, mesmo por-
que nem estão presentes para defender o Governo
das graves acusações que V. Exª está fazendo. Muito
obrigado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte de V. Exª.

Prossegue o Presidente Lula na entrevista ao
jornal O Globo – peço, inclusive, que prestem real-
mente bastante atenção a essas declarações:

Lula admitiu que Dirceu sentiu o caso
Waldomiro “nas entranhas” e que falou mais
do que deveria após o episódio. Mas o pre-
sidente considerou isso compreensível, atri-
buindo a atitude ao fato de o ministro ser
uma pessoa honesta.

Não vou discutir isso. Ninguém da Oposição
afirmou aqui desta tribuna que o Sr. José Dirceu, Mi-
nistro-Chefe da Casa Civil, seja uma pessoa deso-
nesta. Nunca houve essa afirmação por parte da
Oposição. Mas há uma afirmação que faço hoje da tri-
buna: S. Exª pode ser honesto, mas não age como
uma pessoa honesta. Uma pessoa honesta ficaria in-
dignada, não perderia a capacidade de indignação.
Uma pessoa honesta seria a primeira a dizer: “Presi-
dente, não vou fazer mal ao Brasil, está aqui o cargo.
Vou defender a minha honra e vou para o Congresso
Nacional para defender a CPI”.

É assim que agem os honestos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permi-

te-me um novo aparte, Senador Antero Paes de Bar-
ros?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – É assim que agem os honestos. Não estou di-
zendo que o José Dirceu é desonesto. Estou dizendo
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que, nesse caso, nesse episódio, S. Exª não está
agindo como uma pessoa honesta.

Eu não era Senador e, assistindo à sessão, vi o
Senador Pedro Simon pedir para um ex-Ministro se
demitir porque as coisas não estavam muito claras. E
este fato aqui é infinitamente mais grave. Eu diria: é
mais grave do que o episódio do Collor de Mello. É
mais grave do que o episódio do PC Farias, porque o
PC Farias não havia morado com o Chefe da Casa Ci-
vil por alguns anos, porque o PC Farias não habitava
um dos andares do Palácio do Planalto.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Arthur Vir-
gílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Antero de Barros, V. Exª faz um discurso muito feliz e
me dá ensejo de dizer duas coisas, um vaticínio que
talvez se conclua e se complete a curto prazo: esse
escândalo é gravíssimo, mas não é o maior escânda-
lo desse Governo. Está aqui feita a previsão deste
Senador pelo Estado do Amazonas. Em segundo lu-
gar, quero trazer de novo algo que já foi objeto de de-
núncia minha, de requerimento de informações, e,
como sempre, pouca importância concederam à pre-
ocupação da Oposição. O Dr. Toffoli, que trabalha na
Casa Civil, que é o Waldomiro do Jurídico, munido de
uma decisão da Ordem de São Paulo, que lhe daria o
direito de advogar – não estou questionando se é le-
gal, e, se o é, não é legítimo; ele tem mais de 200 cau-
sas nos Tribunais Superiores, as quais, parece, re-
centemente, ele teria já passado para outros –, é o
homem que, inclusive, tem o direito de levar o nome
dos juízes a serem nomeados naquelas listas tríplices
para o Presidente da República. Isso cabia a mim an-
tes, com Fernando Henrique, e, hoje, cabe a José Dir-
ceu, com Lula. Eu tinha o meu assessor, e o assessor
para estes assuntos é o Toffoli, que faz a triagem.
Esse homem consegue, ao mesmo tempo, sentar no
quarto andar do Palácio, opinar sobre a nomeação de
juiz em lista tríplice e advogar junto a esses mesmos
juízes após. Estou alertando para o fato de que aquilo
é um poço de escândalos e que isso nem de leve está
ainda devidamente contado para a Nação.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Quero dizer a V. Exª, com muita segurança,
que provavelmente isso não é legal, é ilegítimo. Ainda
que fosse legal, não é ético. Como é que alguém que
participa da estrutura do Governo mantém a atuação
na advocacia?

Não é ético também o Governo aceitar e consi-
derar absolutamente normal o Sr. Delúbio, o tesourei-
ro do PT, freqüentar o Palácio do Palácio e despachar
com Ministros. Se ele é o tesoureiro do PT, então é

absolutamente normal ele despachar com Ministros,
inclusive de outros Partidos? Mas o que o tesoureiro
do PT tem, por exemplo, a ver com o Ministro dos
Transportes, do PL, Sr. Anderson Adauto, despa-
chando junto com empreiteiros? Ele é uma autorida-
de que visita o Palácio do Planalto, sai de lá e dá en-
trevistas, como tesoureiro do PT. Ele dá entrevista co-
letiva na porta do Palácio do Planalto. Quebraram to-
dos os conceitos da ética!

Os jornais não retratam tudo o que foi divulgado
pelo Jornal Nacional ontem: um funcionário do aero-
porto achou US$10 mil, procurou o dono do dinheiro e
o devolveu. E recebeu um autógrafo, na camisa, do
Presidente Lula, que pediu ao Presidente da Infraero,
Carlos Wilson, que arrumasse um emprego para
aquele funcionário exemplar. A reportagem mostra o
diálogo do Presidente da República do meu País com
aquele funcionário – não estou falando ipsis litteris
porque não tenho aqui a decupagem da fita: “Seus
colegas não acham que você foi otário?” Ao que ele
respondeu: “Não, estou com a consciência tranqüila”.
E o Presidente respondeu: “Mas você achou um di-
nheiro sem dono”. Como é que há US$10 mil sem
dono? Não existe dinheiro sem dono, não há essa
possibilidade. O Presidente questionou se os colegas
não o haviam advertido, em vez de ficar exclusiva-
mente no elogio ao funcionário.

Isso demonstra que há uma confusão de conce-
itos na República. Eles pensam que é perfeitamente
ético tudo isso, e não o é. Não há nada ético. Há uma
corrosão ética no atual Governo, infelizmente. E isso
tudo ocorre para proteger o Ministro José Dirceu.

A cada dia, é tirado um pouquinho da autoridade
do Presidente Lula, e isso não é feito pela Oposição,
que tem o maior respeito pelo Presidente Lula. Essa
autoridade está-se corroendo pelo comportamento
de Primeiro Ministro do Sr. José Dirceu antes da cri-
se. E, quando tenta se recuperar, S. Exª pensa que,
agredindo a Oposição e caminhando numa linha de
desviar o foco para a área econômica, isso irá benefi-
ciá-lo; talvez até imagine que com isso beneficie o
Governo.

Volto ao que declara o nosso Presidente Lula
nos jornais. No jornal O Globo, é dito o seguinte:

O chefe da Casa Civil, José Dirceu, fez
um trabalho extraordinário na articulação
política, é uma peça-chave no governo e ele
será mantido, mas recebeu do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a seguinte reco-
mendação: o governo não precisa do ba-
teu-levou do governo Collor e nem do trator
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dos tempos de Fernando Henrique: precisa
é governar.

Essa foi a entrevista dada ao jornalista Franklin
Martins.

Os dois falaram ontem, porque estão nos jornais
de hoje. Lula afirma que o Governo precisa governar,
o que é quase uma confissão de que não está gover-
nando, e que José Dirceu deve ajudar na governabili-
dade e não precisa desse bateu-levou. E o que diz
José Dirceu? “Quem fala o que quer tem que apren-
der a ouvir o que não quer. Esse é o meu ditado.”

Quem manda nisso? É Lula ou José Dirceu?
Daqui a pouco, as coisas estarão muito confusas. O
site Primeira Leitura traz que Lula pensou em demi-
ti-lo, mas S. Exª não aceitou. S. Exª diz que a política
econômica do Palocci não vai mudar contra Palocci –
talvez, dando a entender que muda com o próprio Pa-
locci. Então, há uma situação de crise não provocada
pela Oposição, mas pelas trapalhadas e falta de deci-
sões do Governo.

Não dá para aceitar que o Sr. Waldomiro tenha
todo esse currículo ligado a José Dirceu e que o Sr.
Muratti tenha sido o escolhido para ser beneficiado
com uma propina, cujo valor – discute-se – teria sido
de R$6 milhões ou R$20 milhões. Para a Caixa Eco-
nômica Federal renovar, a GTech tem que procurar
um importante assessor, etc. e tal. E o contato quem
era? Buratti.

Depois de oito ou dez dias, o jornal Folha de
S.Paulo, consegue trazer a informação. Buratti foi as-
sessor de quem? José Dirceu. Ouve-se Waldomiro:
“não conheço Buratti”. Ouve-se Buratti: “não conheço
Waldomiro”. É possível que Buratti não conheça Wal-
domiro e vice-versa, mas está definitivamente prova-
do que ambos trabalharam com José Dirceu.

Não é possível que não se instale a CPI. O Go-
verno até pode, com o uso da Maioria – nós reconhe-
cemos que somos minoria no Parlamento e não te-
mos medo disso –, criar enormes dificuldades, como
o tem feito, atropelando, inclusive, a Constituição com
a não-instalação da CPI, mas não recuperará a credi-
bilidade. O Ministro José Dirceu não recuperará a cre-
dibilidade.

Só há uma atitude digna – que a essa altura não
se espera mais –a ser tomada pelo Ministro: pedir
para sair, vir ao Senado, exigir a CPI, colocar tudo em
pratos limpos e mostrar que não tinha absolutamente
nada a ver com isso. S. Exª, no entanto, prefere uma
apuração em que, como chefe de Buratti e de Waldo-
miro, não seja sequer ouvido.

Isso é profundamente lamentável. Vejo-me
como uma pessoa de esquerda e considero uma tra-
gédia esse vácuo, essa incapacidade de governar.
Isso é ruim para o nosso País.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Antero Paes de Barros, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Pois não, Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Antero Paes de Barros, meu aparte é exatamente
uma extensão do que disse o Senador José Jorge.
Isto é lamentável para um governo que ainda não fez
dois anos: desde as 9h, tenho observado a sucessão
de discursos, todos eles, com pesadas críticas ao Go-
verno, e não aparece um Senador da sua Base para
justificar, explicar, defender, manifestar-se. Pare-
ce-me que a notícia de que o Governo está liberando
algo em torno de R$1 bilhão para as emendas parla-
mentares tirou os Srs.Senadores do Plenário para os
Ministérios. Chamo a atenção da Nação, dos que es-
tão ouvindo a TV Senado nesta manhã: é um absurdo
que o Governo, cuja Base é um verdadeiro rolo com-
pressor e faz o que quer nas votações –, não se tenha
feito representar por um Senador da República que
pelo menos dissesse que o Senador Antero Paes de
Barros, o Senador Arthur Virgílio ou qualquer um dos
Srs. Senadores que o atacaram até agora não têm ra-
zão. Tenho pena do Coordenador Político: o Deputa-
do Aldo Rebelo deve estar fazendo um esforço extra-
ordinário para consertar as coisas; fica na retaguarda,
porque, pelo menos no Congresso Nacional, está
completamente desprotegido – ou, então, estão to-
dos dentro daquela tese de que quem cala consente.
Muito obrigado, nobre Senador.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço a V. Exª pelo aparte e à Mesa pela
prorrogação da sessão, para que pudesse concluir o
pronunciamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo a

palavra ao Senador João Batista Motta, do PMDB do
Estado do Espírito Santo.

V. Exª é o último orador desta sessão, que foi
prorrogada.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Muito obrigado pela compreensão, Senador
Mão Santa.

Srªs e Srs. Senadores, nesta Casa, tem sido
grande a manifestação de todos os Senadores sobre
o rumoroso caso Waldomiro. O que é mais estranho e
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nos causa uma perplexidade muito grande é que foi
editada uma medida provisória para extinguir os bin-
gos e combater a jogatina. Ora, tantos políticos, tan-
tos brasileiros, lutaram para que isso ocorresse –
como o grande Senador Pedro Simon –, e nada foi
implementado, a não ser pela motivação do caso
Waldomiro.

Por outro lado, o Presidente da Câmara achou
necessário, em resposta ao episódio Waldomiro, co-
locar em discussão a reforma política. Não sei como
entender o que tem acontecido. Será que temos de
torcer para que surjam outros Waldomiros? Será que
se aparecesse um no Banco Central, os juros cairi-
am? Será que se aparecesse um Waldomiro no Mi-
nistério da Saúde, a Anvisa deixaria de prejudicar
meu Estado?

Temos que refletir e tentar achar um rumo até
para o nosso comportamento diário. Ora, eu nem te-
nho dado muita importância ao caso Waldomiro, por-
que tenho uma preocupação muito maior, que é a pa-
ralisia em que o Governo se encontra.

Referi-me à Anvisa, um órgão do Ministério da
Saúde, que prejudica importadores, que prejudica
empresários de empresas de trades que funcionam
por este País afora.

O que me preocupa é que o Ibama esteja ten-
tando colocar em prática o funcionamento de três par-
ques marinhos no meu Estado. Que tente inviabilizar
toda a economia do Espírito Santo. Estamos falando,
estamos pedindo, estamos indo à Ministra, estamos
pedindo ao Líder Mercadante que faça uma interfe-
rência. Mas ninguém tenta ouvir as nossas reclama-
ções, muito menos atendê-las.

Ora, como podemos admitir que um prefeito, por
cortar um barranco, por tirar um pouco de terra, para
fazer um recapeamento na estrada, receba uma mul-
ta de um milhão de reais! Isso aconteceu no meu
Estado.

Como podemos imaginar que barcaças constru-
ídas em cima do rio Araguaia, para transportar soja e
baratear frete, construídas com o dinheiro do povo e
do BNDES, não possam funcionar porque pode surgir
alguma onda na água do rio e derrubar algumas bar-
reiras que ficam no leito desse rio.

Ora, o que este Governo entende como geração
de emprego?

Como podemos admitir que uma BR-101, princi-
palmente o trecho que corta o meu Estado, obras que
estavam em andamento, obras que receberam, em
dezembro do último ano do Governo Fernando Henri-
que, recursos para continuá-la e, de repente, o Go-

verno Federal manda parar, suspende a obra. Não
adianta fazer emenda, não adianta ir ao Ministro por-
que está parada, e matando gente. É um açougue hu-
mano que tem no meu Estado, o contorno da cidade
de Vitória. E sem motivo e sem razão. Essas coisas
nos trazem uma perplexidade como nunca aconteceu
na minha vida, nos meus 65 anos de idade.

Recentemente, esta Casa assistiu também o
Ministro José Dirceu, ao mandar uma medida provi-
sória criando cargos para o Cade, deixar escrito na
sua Exposição de Motivos: “Esse órgão é tão impor-
tante” – isso três meses antes da decisão do Cade no
caso da Garoto – “que pode até proibir a venda da
Garoto para a Nestlé”. Uma venda já ocorrida há dois
anos e meio.

Veio a decisão do Cade. A economia do meu
Estado foi prejudicada. A Nestlé estava iniciando uma
fábrica de café solúvel no Município de Colatina, mu-
nicípio pobre, município do polígono da seca. O Cade
tomou aquela atitude esdrúxula, criminosa, covarde
contra o meu Estado. Por que não tomou com relação
à AmBev? Por que Brahma, Antarctica e Skol pude-
ram ficar unidas? Por que a Nestlé não pode comprar
a Garoto? Uma empresa que estava agonizando para
acabar por falta de recurso, por briga interna dentro
da família e que a Nestlé apenas foi socorrê-la. E a
pedido de toda bancada capixaba e do governo do
Estado. E covardemente a medida foi tomada.

E o pior, Sr. Presidente, sai agora, num boletim
da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planal-
to, uma nota de apoio àquela atitude. O que equivale
a dizer que não foi nada de técnico aquilo que fez o
Conselho do Cade. Foi apenas, acredito eu, atenden-
do a um pedido político que se fazia necessário, por-
que havia interesse de alguém por trás do episódio.

Sr. Presidente, ninguém mais do que eu, nesta
Casa, deseja que este Governo dê certo, mas gosta-
ria que o Presidente Lula acordasse, passasse a go-
vernar este País, reunisse seu segundo escalão e to-
masse providências para essas aberrações que es-
tão fazendo com que o Brasil não só fique parado de
crescer, mas que retroaja no tempo e passe até a di-
minuir de tamanho.

Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador

João Batista Motta, associo-me a V. Exª neste pronun-
ciamento. Se depender de torcida, o Piauí verá resolvi-
do a contento esse impasse envolvendo a tradicional
fábrica Garoto, que é um dos orgulhos da terra de V.
Exª. Agora, o que causa estranheza, o que causa es-
pécie é o comportamento diferente do Governo em ca-
sos semelhantes. A imprensa toda deu destaque a um
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fato recente: a compra por uma empresa mexicana –
nada de pessoal contra o México, muito pelo contrário
– a compra de uma empresa de telecomunicação bra-
sileira, no caso a Embratel, pela empresa mexicana, a
Telmex, pagando-se um preço bem aquém do que as
empresas nacionais tinham oferecido e, neste caso, o
Governo, pelo menos até o momento, não se manifes-
tou, nem o Cade, nem o Governo, o que nos deixa re-
almente intrigados, nobre Senador. Manifesto-me, no
momento em que me solidarizo com V. Exª, porque
esse retrocesso no caso da Garoto ocorreu quase dois
anos depois de o efetivo negócio ter sido fechado e a
empresa estar inclusive exercendo a atividade gestora
na indústria. Faço esse alerta aqui com relação a um
caso bem parecido, bem semelhante, que pelo menos
até agora não se ouviu nenhuma manifestação con-
creta do Governo.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) –
Senador, agradeço de coração o seu aparte e gosta-
ria que ele fizesse parte integrante do meu pronuncia-
mento.

Para finalizar, Presidente Mão Santa, já que
meu tempo está esgotado, faço aqui um apelo ao Pre-
sidente Lula, aos Ministros deste País, a um Deus
que está no céu: que todos olhem com carinho para o
nosso País. Não é possível mais suportar aquilo que
o povo brasileiro tem suportado. Falei aqui outro dia
que não sei porque essas coisas estão acontecendo.
Não devemos culpar o Presidente da República por
ação, mas ele é responsável por omissão. Esse pro-
cesso ao qual me estou referindo teve início com a
Constituição de 1988 – todos nós sabemos – e que foi
incrementado e aperfeiçoado no Governo de Fernan-
do Henrique Cardoso. Mas o Presidente Lula foi eleito
pela maioria esmagadora do povo brasileiro para pôr
fim a esse estado de coisas. O Presidente Lula foi ele-
ito para olhar os temas e preocupar-se com os acon-
tecimentos que estivessem prejudicando o povo opri-
mido do meu País.

No entanto, a sanha de arrecadar foi notada
aqui por ocasião da reforma tributária. E a sanha con-
tinuou com a medida provisória da Cofins*. A carga
tributária aumentou estupidamente.

Fala-se hoje em gerar trabalho, já que gerar em-
prego está difícil. Sugeri que déssemos isenção a
vestuário de baixa renda e a gêneros alimentícios, a
exemplo do que ocorre em outros países do mundo,
como na Inglaterra, onde não se paga imposto por gê-
neros alimentícios, nem por roupas de criança. Se
déssemos essa isenção a vestuário para baixa renda
e a alimentação, uma dona-de-casa, ao perder seu
esposo, em vez de mandar suas filhas para a prostitu-

ição, poderia debruçar-se sobre máquinas de costura
e, durante a semana, produzir alguns pares de meias,
camisas e calças; poderia, então, dirigir-se aos mer-
cados e feiras livres mais próximas de sua casa e
vendê-las sem que o rapa da Prefeitura, do Estado ou
do Governo Federal as apreendesse. Daí poderia le-
var arroz, feijão e vestuário para sua família.

Mas não adianta. O Governo do trabalhador não
está preocupado em gerar emprego ou trabalho.

Pelo amor de Deus, Presidente Lula, vamos
acordar e entender que 40 milhões de brasileiros es-
tão em dificuldades! Não é dando dinheiro e comida
que resolveremos o problema dessa gente. Temos de
dar a vara para o cidadão pescar o seu peixe. Não
adianta dar o peixe para que ele coma no prato da sua
casa. O povo brasileiro precisa de trabalho e de digni-
dade, para que o seu filho possa estudar e a sua famí-
lia possa comer sem que tenha de receber esmola de
quem quer que seja.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – O Senhor

Presidente da República adotou em 24 de março de
2004, e publicou em 25 do mesmo mês e ano, a Medi-
da Provisória nº 176, de 2004, que “Altera dispositi-
vos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que
reconhece como mortas pessoas desaparecidas em
razão de participação, ou acusação de participação,
em atividades políticas.”

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Efraim Morais (PFL) Rodolpho Tourinho (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) César Borges (PFL)
José Agripino (PFL) Eduardo Azeredo (PSDB)
Arthur Virgílio (PSDB) Leonel Pavan (PSDB)

PMDB

Renan Calheiros Luiz Otávio
Hélio Costa Ney Suassuna
Sérgio Cabral Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB/PL)

Ideli Salvatti(PT) Duciomar Costa(PTB)
Magno Malta(PL) Eduardo Suplicy(PT)
João Capiberi(PSB) Fernando Bezerra(PTB)
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PDT

Jefferson Péres Almeida Lima

PPS

Mozarildo Cavalcanti vago

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia Fernando Ferro
Angela Guadagnin Ivan Valente

PMDB

José Borba André Luiz
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet

Bloco (PFL/PRONA)

José Carlos Aleluia Rodrigo Maia
Enéas Kátia Abreu

PP

Pedro Henry Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos Alberto Goldman

PTB

José Múcio Monteiro Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande Dr. Evilásio

(*) PSC

Pastor Amarildo Renato Cozzolino

(*) Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO: 25-3-2004;
– Designação da Comissão: 26-3-2004;
– Instalação da Comissão: 29-3-2004;
– Emendas: até 31-3-2004 (7º dia da publica-

ção);

– Prazo final na Comissão: 25-3-2004 a
7-4-2004(14º dia);

– Remessa do processo à CD: 7-4-2004;
– Prazo na CD: de 8-4-2004 a 21-4-2004 (15º

ao 28º dia);
– Recebimento previsto no SF: 21-4-2004;
– Prazo no SF: de 22-4-2004 a 5-5-2004 (42º

dia);
– Se modificado, devolução à CD: 5-5-2004;
– Prazo para apreciação das modificações do

SF, pela CD: de 6-5-2004 a 8-5-2004 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a

partir de: 9-5-2004 (46º dia);
– Prazo final no Congresso: 23-5-2004 (60

dias).

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co-
missão Mista que acaba de ser designada deverá
tomar suas deliberações de acordo com o disposto
no parágrafo único do art. 14 do Regimento Co-
mum, ou seja, os votos dos membros do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados deverão ser
tomados em separado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2004

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os art. 216, I, e 217, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
prestadas, pela Exmª Srª Ministra de Estado do Meio
Ambiente, informações concernentes às perguntas
formuladas a seguir:

I. Quais as exigências que eram feitas
pela Instrução Normativa IN nº 2, de
3-6-2003, e que foram revogadas pela IN nº
11 de 5-12-2003? Qual a fundamentação ci-
entífica e administrativa das exigências que
eram feitas pela IN nº 2 e que foram revoga-
das pela IN nº 11? Justificar porque as exi-
gências que eram feitas e foram revogadas
não são mais necessárias para garantir a bi-
ossegurança da atividade regulamentada.

II. Quais as exigências que eram feitas
pela Instrução Normativa IN nº 4, de
4-6-2003, e que foram revogadas pela IN nº
20, de 15-3-2004? Qual a justificativa cientí-
fica e administrativa das exigências que
eram feitas pela IN nº 4 e que foram revoga-
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das pela IN nº 20? Justificar porque as exi-
gências que eram feitas e foram revogadas
não são mais necessárias para garantir a bi-
ossegurança da atividade regulamentada.

III. Informar o número de pedidos pro-
tocolados no Ibama, envolvendo atividades
com OGM, solicitando Licença de Operação
para áreas de Pesquisa – LOAS, e o núme-
ro de Licenças que foram emitidas pelo Iba-
ma nos anos de 2002, 2003, e 2004. Infor-
mar, também, a data do protocolo, a institui-
ção que protocolou o pedido, o OGM objeto
do pedido, e a data em que a licença foi
emitida.

IV. Informar o número de pedidos pro-
tocolados no Ibama, envolvendo atividades
com OGM, solicitando avaliação para emis-
são de Registro Especial Temporário – RET
(procedimento da Lei de Agrotóxicos) e o
número de avaliações que foram devida-
mente concluídas nos anos de 2002, 2003,
e 2004. Informar, também, a data do proto-
colo, a instituição que protocolou o pedido, o
OGM objeto do pedido, e a data em que a
avaliação foi concluída.

Justificação

Considero imperioso conhecer os fundamentos
científicos e administrativos que embasaram as
ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama, que em um
período inferior a 10 (dez) meses publicou 4 (quatro)
Instruções Normativas – IN estabelecendo procedi-
mentos para as atividades com organismos genetica-
mente modificados – OGM, sendo que a IN nº 2, de
3-6-2003, foi revogada pela IN nº 11, de 5-12-2003, e
a IN nº 4, de 4-6-2003, foi revogada pela IN nº 20, de
15-3-2004, revogações que surpreendentemente
ocorreram em contextos políticos significativos e
oportunos para a Pasta do Meio Ambiente, que busca
ampliar seu raio de influência nas decisões concer-
nentes ao campo da engenharia genética.

A primeira revogação se deu no momento em
que a Câmara dos Deputados analisava o Projeto de
Lei de Biossegurança, e a segunda ocorreu durante o
período no qual o Senado Federal se prepara para a
discutir o Projeto de Lei de Biossegurança, Projeto de
Lei da Câmara nº 9, de 2004, e nas duas oportunida-
des o Ibama alegou estar publicando nova Instrução
Normativa para simplificar os procedimentos.

É do conhecimento de todos que a capacidade
de inserção de um País no mercado das economias

baseadas no conhecimento está diretamente vincula-
da ao potencial científico e tecnológico que detém.
Atualmente, a biotecnologia é considerada o novo
segmento da economia baseada no conhecimento,
no qual as técnicas originárias da engenharia genéti-
ca ocupam lugar de destaque. Recentemente, a Co-
missão Européia elaborou exaustivo estudo cuja con-
clusão alçou a ciência da vida e a biotecnologia ao
patamar de áreas estratégicas para a economia dos
países europeus.

No Brasil a mídia escrita tem publicado, com re-
gularidade, as queixas e frustrações da comunidade
científica em razão do posicionamento adotado pelo
Ministério do Meio Ambiente que, de forma sistemáti-
ca, tem atuado no sentido de fixar procedimentos
para realização de atividades no campo da engenha-
ria genética, os quais, segundo inúmeros cientistas,
representam entraves burocráticos que inviabilizam a
implementação de pesquisas de campo tom organis-
mos geneticamente modificados – OGM.

Vale ressaltar que qualquer projeto de pesquisa
de campo com OGM só é submetido ao Ibama após
ter sido previamente analisado e aprovado pela Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança –
CTNBio, órgão legalmente constituído e com compe-
tência para avaliar, caso a caso, os “sons que uma
determinada atividade com OGM possa oferecer ao
meio ambiente, à saúde humana, animal e das plan-
tas, do qual o Ministério do Meio Ambiente faz parte.

Nesse contexto, considerando a importância
econômica e social do segmento, as manifestações
da comunidade científica e o fato do Ministério do
Meio Ambiente possuir representante na CTNBio, jul-
gamos preocupante a criação de obstáculos à reali-
zação de pesquisas, bem como a regularidade com a
qual o Ibama tem estabelecido e modificado as nor-
mas destinadas a regulamentar as atividades de pes-
quisas com OGM.

Com o intuito de elucidar todas as questões em
epigrafe e, especialmente, para prover o Senado Fe-
deral com informações que ofereçam a possibilidade
de decidir com sabedoria e conhecimento sobre a
matéria, principalmente sobre as questões envolven-
do a atribuição de competências a CTNBio e ao Iba-
ma e o estabelecimento de procedimentos para a pro-
dução e comercialização de produtos geneticamente
modificados, encaminho o presente requerimento.

Sala das sessões, 26 de março de 2004. – Álva-
ro Dias.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – O requeri-
mento que acaba de ser lido será despachado à Mesa
para decisão, no termos do art. 216, III, do Regimento
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 365, DE 2004

Requer Voto de Pesar pelo faleci-
mento do ex-Secretário-Geral da Mesa da
Câmara dos Deputados, Dr. Hélio Dutra.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo fa-
lecimento ocorrido ontem, em Brasília, do Dr. Hélio
Dutra, ex-Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se
em razão do trabalho dedicado do servidor público Dr.
Hélio Dutra, que ocupou, na estrutura da Câmara dos
Deputados, o mais alto cargo daquela Casa, o de Se-
cretário-Geral.

Sala das Sessões, 26 de março de 2004. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – A Presi-
dência fará constar em Ata o voto de pesar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Os Srs. Se-
nadores Luiz Otávio, Valmir Amaral e Arthur Virgílio
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinados com o inci-
so I e o §2º do art. 210, ambos do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –

CÓDIGO DE SEGURANÇA DE PORTOS
E NAVEGAÇÃO INTERNACIONAL

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Brasil,
junto com outras 162 nações, assinou um protocolo
internacional de aperfeiçoamento das técnicas de
controle de segurança contra atos extremistas no
transporte marítimo internacional. Sancionado no ano
passado, o assim chamado código contra o terroris-
mo tem a chancela dos integrantes da Organização
Marítima Internacional (IMO), a agência de desenvol-
vimento das Nações Unidas para assuntos do mar.

A conseqüência das medidas preconizadas é
que toda carga e navio oriundos de nações que não
estiverem cumprindo as determinações do código te-

rão sua entrada negada em todos os países de desti-
no.

Ora, Sr. Presidente, o Brasil depende visceral-
mente do transporte marítimo para exportar sua safra
agrícola, principal fonte de divisas de nosso País e do
superávit de nossa balança comercial. Não podemos,
pois, nos dar ao luxo de perder negócios pelo não
cumprimento de exigências internacionais de segu-
rança.

Infelizmente, Srªs. e Srs. Senadores, a preven-
ção contra atos de terror é uma das mais complexas,
incertas e difíceis tarefas das sociedades organiza-
das. Por ser oculto, sem nome e imprevisível, o ato de
terrorismo dificilmente pode ser prevenido. Os exem-
plos do 11 de setembro, nos Estados Unidos, e do 11
de março recente, na Espanha, são demonstrações
cabais da brutalidade e imprevisibilidade de tais fatos.
Mesmo sociedades dotadas de sofisticados sistema
de informação não puderam antecipar-se aos atenta-
dos e evitá-los. Ainda assim, não podemos negligen-
ciar as medidas de proteção de bens e pessoas, se
quisermos viver num mundo razoavelmente seguro.

Sr. Presidente, equipar portos com controles de
mercadorias e de embarcações é uma necessidade
brasileira efetiva e urgente. Não devemos utilizar-
mo-nos da premissa de que somos um país externo
ao circuito do terror internacional. As organizações in-
ternacionais de ação terrorista buscam atingir objeti-
vos, em qualquer parte do mundo, que possam repre-
sentar pretensos ganhos para suas causas. Se isso
incluir ataque a navios ou produtos egressos do Bra-
sil, tenhamos a certeza de que, no mínimo, tentarão.

Por isso, Srªs. e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna solicitar ação do Governo Federal no sentido
da implantação das medidas preconizadas pelo acor-
do internacional subscrito pelo Brasil.

Em julho deste ano entrará em vigor o novo regi-
me de navegação internacional, com medidas refor-
çadas de segurança para prevenção e eliminação de
atos de terrorismo no mar. A conferência realizada em
dezembro de 2002, em Londres, na sede da IMO,
produziu o Código de Segurança de Portos e Nave-
gação Internacional, o “ISPS Code”, em inglês. O có-
digo contém detalhadas prescrições de segurança
para governos, autoridades portuárias e companhias
de navegação, seguidas de orientações de como al-
cançar tais prescrições.

Mesmo não descendo a detalhes quanto às pro-
postas de medidas de segurança contidas no Código
ISPS, creio ser do mais alto interesse brasileiro que
nosso Governo atue no sentido de que todas as nor-
mas que sejam cabíveis aos nossos portos e às em-
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barcações que o utilizem sejam implantadas e funcio-
nem.

Como representante do Pará, um dos mais im-
portantes pontos de escoamento de nossa produção
para o exterior, desejo enfatizar a necessidade de
que os portos da região Norte do Brasil, em especial
os paraenses, sejam equipados de modo condizente
com as medidas de segurança previstas no Código
ISPS.

Quando pensamos em nossa gigantesca safra
de soja e do volume que exportamos; quando pensa-
mos em toda a vasta gama de produtos agrícolas e
agro-industriais de nossa pauta de exportação, temos
a obrigação de nos preocupar com as possíveis e de-
sastrosas conseqüências de uma ação terrorista em
nossos portos, embarcações ou mercadorias.

Por isso, Sr. Presidente, julgo da maior relevân-
cia, uma vez que se aproxima o mês de julho de 2004,
quando deverá entrar em vigor o novo código de se-
gurança portuária e de navegação internacional, que
o Brasil adote as medidas necessárias para se ade-
quar ao código.

É do interesse nacional e de nosso projeto de
desenvolvimento que assim seja feito. Do contrário,
teremos mais e mais dificuldades em realizar nossas
exportações, já dificultadas com as medidas unilate-
rais adotadas pelos Estados Unidos da América após
o atentado de 11 de setembro de 2001.

Creio que o Sr. Ministro dos Transportes, Dr.
Alfredo Pereira do Nascimento, egresso da região
Norte, saberá direcionar as ações de seu ministério
no sentido aqui solicitado, para o bem de nossa Na-
ção e de nossa economia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, na data de 21 de Março, celebra-se,
anualmente, o Dia Da Floresta. Entretanto, é com tris-
teza que constatamos que o mundo moderno está
cada vez menos verde. Segundo recente relatório pu-
blicado pela FAO, organismo especializado das Na-
ções Unidas, o espaço vital de florestas para cada ha-
bitante do nosso planeta vem diminuindo em doze
metros quadrados a cada ano que passa.

A despeito da onda verde de consciência ecoló-
gica que acomete nossa sociedade, muito se tem fa-
lado, porém pouco se tem feito para estancar tal pro-
cesso. Cerca de 12 milhões de hectares de matas so-
mem para sempre todos os anos, o equivalente a 40
campos de futebol por minuto.

Embora a taxa de desflorestamento mundial te-
nha sofrido uma redução de 20% na última década, a
África e América do Sul ainda padecem de taxas ele-
vadíssimas, sendo o conceito de desenvolvimento
sustentável ainda uma distante quimera.

Após 500 anos do início da colonização euro-
péia, temos como resultado o extermínio de cerca de
92% das reservas originais de Mata Atlântica, bioma
detentor das mais ricas biodiversidades do mundo.

Contudo, a despeito de todos esses dados ne-
gativos, não sepultamos nossas esperanças de ver-
mos um mundo e um Brasil que respeitem e conser-
vem o seu patrimônio natural.

Assim, é com profunda satisfação que sauda-
mos a proposta do Instituto Nacional do Meio Ambien-
te (IBAMA) de democratizar, de maneira responsável
e cuidadosa, as unidades de conservação e manejo
florestais para a pesquisa científica e o turismo ecoló-
gico ordenado.

Por meio de parcerias com órgãos públicos e
empresas privadas, diversos santuários ecológicos
poderão receber visitas de pequenos grupos diários,
despertando na população o interesse pelas coisas
naturais e o compromisso pela preservação de nossa
flora.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, daqui
desta tribuna, conclamamos a todos os brasileiros
que plantem uma árvore, numa singela homenagem
ao Dia da Floresta, ao mesmo tempo em que reco-
nhecemos na educação ambiental a mais valiosa fer-
ramenta para construirmos um mundo ecologicamen-
te sustentado e mais agradável de se viver.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apanhamento taquigráfico.) –

A HESITAÇÃO DE LULA PODE AMEAÇAR A
ESTABILIDADE DO PAÍS

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as man-
chetes dos jornais brasileiros destacam esta manhã
os incríveis malabarismos que o Governo Lula acio-
nou num deprimente rondó que o vai caracterizando,
para azar dos brasileiros, cada vez mais desiludidos
com uma recuperação do mandato do Presidente.

Governo vai liberar R$ 1,5 bi para conter cri-
se – Esta, a principal chamada do jornal O Estado de
S. Paulo, que, ademais, no editorial da edição de
hoje, faz sérias advertências: A hesitação de Lula
pode ameaçar a estabilidade Penosamente con-
quistada .
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A dança do “toma-lá-dá-cá” também é objeto da
análise do importante jornal paulista. Dirige-se princi-
palmente ao papel desempenhado pelo PMDB em
todo esse quadro.

Diz o Estadão: “O PMDB chantageia o presi-
dente.”

Para que do historiador do futuro possa dispor
de elementos precisos de aferição, estou juntando a
este pronunciamento as matérias mencionadas, que
vão a seguir, em anexos.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inci-
so I e § 2º, do Regimento Interno.)

Para agradar aos partidos aliados e
tentar conter a crise que o paralisa, o gover-
no decidiu, após reunião dos ministros Antô-
nio Palocci (Fazenda) e José Dirceu (Casa
Civil) com líderes aliados, criar força-tarefa
para montar cronograma de liberação de
verbas. Seu trabalho será definir a saída de
cerca de R$ 1,5 bilhão de recursos das
emendas individuais apresentadas pelos
parlamentares ao Orçamento deste ano.
Elas são consideradas essenciais por políti-
cos neste ano eleitoral. O governo prometeu
também acelerar a nomeação de aliados
para cargos federais. Terça-feira os líderes
se reunirão para discutir a MP dos bingos.
Pág. A4

Lula – Em entrevista à TV Globo, o
presidente Lula disse que a oposição “in-
chou” a crise, que o ministro Dirceu fica e
que o Brasil não renovará acordo com o
FMI.

Verba refere-se às emendas dos parla-
mentares; foi prometida ainda a aceleração
de nomeações.

PSDB, PFL e PDT lançaram a Frente
das Oposições pela Ética e pelo Emprego,
apontando no primeiro documento três fato-
res de desgaste do governo: inércia e falta
de uma política para atender às necessida-
des do País, tentativa de acobertar a corrup-
ção, e falta de autoridade do presidente. “Se
há uma crise é de autoridade e, se podemos
dar nome à crise, ela se chama Lula”, disse
o senador Jorge Bornhausen (PFL).

O custo econômico da crise

A principal conquista do primeiro ano
de governo foi a credibilidade econômica e
financeira. Sem isso, o presidente nada po-
derá realizar nos 33 meses de mandato que
lhe restam. Para construir esse ativo, ele
precisou de um mínimo de bom senso e de
firmeza para sustentar a austeridade fiscal e
monetária e o compromisso com a pauta de
reformas. Para conservá-lo, terá de mostrar,
com urgência, que mantém sua autoridade,
é capaz de agir como chefe e não só como
companheiro e tem força para manter o
rumo do governo. Se não o fizer, será en-
golfado pela turbulência política e financeira
e estará condenado ao fracasso. A evolução
dos indicadores financeiros, nos últimos
dias, foi uma suave amostra do que poderá
ocorrer, se o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva não impuser sua autoridade. O risco
Brasil voltou a subir nesta semana, impulsi-
onado pela crise política. Chegou a bater de
novo nos 580 pontos. No meio da semana,
estava 30% acima da média de risco das
economias emergentes. Na sexta-feira pas-
sada, a diferença era de 24%. A piora desse
indicador, desde o começo de março, expli-
ca-se em parte pelo temor, no mercado in-
ternacional, de uma nova onda de ataques
terroristas. Novos atentados poderiam afetar
a recuperação das principais economias.
Analistas do mercado, no entanto, atribuem
um peso considerável à crise que vem para-
lisando o núcleo político do governo Lula. O
Índice Bovespa caiu nos três primeiros dias
da semana e só esboçou uma leve reação
ontem, movido principalmente por boas notí-
cias dos Estados Unidos e pelo tom tranqüi-
lizador da ata do Comitê de Política Monetá-
ria. Mas o dólar continuou a subir, com o
mercado cambial ainda refletindo a insegu-
rança diante do quadro político. O fluxo de
dólares no mercado financeiro também tem
refletido as incertezas políticas. Os contra-
tos de crédito externo firmados até dia 22 in-
dicaram um déficit de US$ 158 milhões acu-
mulado no mês. Em janeiro e fevereiro os
contratos de financiamento haviam resulta-
do em superávit, com volume de ingressos
maior que o necessário para a mera rola-
gem dos compromissos em dólares.

Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 08583

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL500     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL500     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL500     



Na conta CC5, usada por não residen-
tes, a saída de recursos, nas três primeiras
semanas do mês, foi US$323 milhões supe-
rior à entrada. Essa retirada só foi menor,
em meses recentes, do que aquela ocorrida
em fevereiro do ano passado, quando o
novo governo ainda mal se havia instalado.
Além disso, naquele momento, o mercado
financeiro internacional vivia a expectativa
da invasão do Iraque. Muitos aplicadores
deixavam os mercados emergentes e bus-
cavam abrigo para recursos de curto prazo
em títulos americanos.

Por enquanto, a insegurança causada
pela crise política não afetou os fundamen-
tos da economia brasileira. A inflação conti-
nua em queda, as contas públicas permane-
cem no rumo certo e o balanço de paga-
mentos vai bem, graças, principalmente, à
exportação em alta. Mas investimentos de
longo prazo dependem de sólida confiança
na evolução da economia durante os próxi-
mos anos. Da mesma forma, os mercados
financeiros só operam com alguma tranqüili-
dade quando há segurança quanto ao rumo
da política financeira e econômica.

Sem essa tranqüilidade, o câmbio fica
instável, o acesso ao crédito diminui e o in-
vestimento encolhe. Tudo isso resulta em
aumento da inflação, alta de juros e erosão
das contas públicas. Em 2002, o candidato
Luiz Inácio Lula da Silva pôde ver como a
insegurança, mesmo injustificada, pode le-
var um país à crise em pouco tempo.

O que preocupa os investidores, tanto
nacionais quanto estrangeiros, neste mo-
mento, não é um mero confronto entre opo-
sição e governo, absolutamente normal
numa democracia, especialmente em fase
eleitoral.

O que assusta, realmente, é a hesita-
ção do presidente da República diante de
pressões que podem comprometer sua ca-
pacidade de governar e de manter o País
num rumo s u s t e n t á v e l . Seu principal
articulador político está inutilizado. Além dis-
so, nada garante que o presidente, enfra-
quecido, continue a resistir às pressões,
principalmente de seus companheiros do
PT, por uma política econômica mais frouxa
e até irresponsável. A economia tem dado
alguns sinais, ainda frágeis, de recupera-

ção. O crescimento pode estar começando.
Não irá longe, se o presidente perder a cre-
dibilidade que levou 15 meses construindo.

SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE
2004 NOTAS E INFORMAÇÕES O
ESTADO DE S.PAULO – p. A3

O PMDB chantageia o presidente

Certas espécies de germes capazes
de causar graves enfermidades apenas se
manifestam quando os organismos que os
hospedam,debilitados por alguma razão,
perdem os meios naturais de defesa que até
então os mantinham inertes. Essa é a ori-
gem do que em linguagem médica se cha-
ma infecções oportunistas. A mesma rela-
ção de causa e efeito está à vista de todos
na cena política brasileira. Desde a fatídica
sexta – feira, 13 de fevereiro, quando o País
tomou conhecimento das falcatruas de um
certo Waldomiro Diniz, apadrinhado do titu-
lar da Casa Civil, José Dirceu, o até então
superministro de Lula, outra coisa não fez a
não ser empilhar erros sobre erros, tornan-
do mais frágil a posição do governo a cada
movimento desastrado. Para citar os piores
momentos dessa seqüência, Dirceu come-
çou por assegurar que os malfeitos de Wal-
domiro eram anteriores ao governo Lula – o
que seria desmentido pela comissão de sin-
dicância que identificou atos de improbidade
administrativa por ele cometidos já no Pla-
nalto. Depois, numa óbvia manobra diversi-
onista, o ministro acionou o PT para criticar
o titular da Fazenda, Antonio Palocci, en-
quanto o governo se desmoralizava ao sufo-
car, por meios indecorosos, a CPI dos Bin-
gos. Por fim, numa desabrida entrevista,
Dirceu “lançou gasolina no incêndio e atirou
no bombeiro”, como o líder do PSDB no Se-
nado, Arthur Virgílio, se referiu aos seus
ataques ao senador tucano Tasso Jereissati
por ter feito um discurso em defesa de Pa-
locci – aos governadores de São Paulo e
Minas Gerais e ao Ministério Público. Pois,
anteontem, quando as novas evidências da
fraqueza do governo e as incertezas sobre o
destino de Dirceu acentuavam a piora dos
indicadores financeiros, eis que o PMDB, o
principal aliado de Lula no Congresso e de-
tentor de dois ministérios, comportou-se ri-
gorosamente como os agentes patogênicos
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que se aproveitam da vulnerabilidade do
hospedeiro para atacar. Sem nem ao menos
camuflar o oportunismo, a legenda disparou
uma nota em que condiciona a continuidade
de seu apoio ao Planalto “a uma política que
promova o crescimento, distribua renda e
gere emprego” – o que, a par do caráter niti-
damente populista da demanda, neste ano
eleitoral, mal esconde o que ambiciona de
fato o maior “partido da boquinha” do País.
Ou seja, uma política que promova o cresci-
mento da influência dos caciques peemede-
bistas nas decisões presidenciais, distribua
verbas para as prefeituras e governos esta-
duais sob o seu controle e gere empregos
para os seus apaniguados na administração
federal. “Não acredito que o PMDB não será
ouvido”, ameaçou sibilinamente o presiden-
te da sigla, Michel Temer. Com a intenção
de dar ares de seriedade às suas reivindica-
ções de cunho fisiológico e eleitoreiro, eco-
nomistas do PMDB elencaram nove medi-
das de estímulo ao desenvolvimento. Inclu-
em propostas tão originais quanto a redução
da carga tributária e da taxa de juros, a cria-
ção de amplo programa de habitação um
popular, a correção da Tabela do Imposto
de Renda para incentivar o consumo – e por
aí. O partido de Orestes Quércia não é o
único a pressionar o governo. Também os
políticos do PL (do vice José Alencar e do
deputado Valdemar da Costa Neto, que há
pouco pediu a cabeça do ministro Palocci),
do PP e do PTB apresentaram as suas fatu-
ras – verbas e cargos, como sempre – en-
trelaçadas com os não menos previsíveis
pedidos de mudança na política econômica.
Eles reclamam que o governo congelou no
Orçamento os recursos para as emendas
parlamentares nele incluídas, que os minis-
tros não os recebem e que o Planalto pro-
meteu os mesmos cargos para mais de um
partido – o de sempre,em suma, acentuado
pelo enfraquecimento do governo. Nas pala-
vras do líder do PL na Câmara, Sandro Ma-
bel, “é o jogo da oferta e da procura”. Para
mostrar que o jogo é a dinheiro, em mais de
um sentido, os queixosos impediram na
quarta-feira a votação da MP que proíbe o
funcionamento dos bingos. Não há dúvida
de que o governo será compelido a apazi-
guar a sua “base”, apressando nomeações

e liberando verbas. É possível também que
o presidente adote uma “solução salomôni-
ca” para a crise, que consistiria, de um lado,
em pelo menos limitar o raio de atuação do
ministro Dirceu, com a criação de dois no-
vos ministérios, e, de outro, exigir de Palocci
alguma inflexão na política econômica. O
desalento de Lula pode ser medido pela sua
descoberta, um tanto tardia, das servidões
do poder. “O bom de ser governo é do dia
em que você é eleito até a posse. Aí é só
festa e glória”, disse ele, anteontem. “Depo-
is, é só problemas.” Por exemplo, enfrentar
chantagem dos próprios aliados. O grande
‘aliado’ aproveita a situação para apresentar
sua ‘fatura’.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traba-
lhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 35
minutos.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

AVISO

O Presidente do Conselho de Etica e Decoro
Parlamentar comunica que a 2ª Reunião de 2004 do
Conselho está convocada para o dia 31 de março,
quarta-feira, às 17 horas, na Sala nº 6 da Ala Senador
Nilo Coelho, destinada a ouvir o Excelentíssimo Se-
nador Roberto Saturnino nos autos da Representa-
ção nº 03, de 2003. � João Alberto Souza, Presiden-
te.

ATA DA 11ª REUNIÃO DE 2003

Ata Circunstanciada da 11ª Reunião, realizada
em 2 de dezembro de 2003, terça-feira, às 10 horas,
na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada à
oitiva dos Srs. Carlos Roberto Lupi, Yara Lopes Var-
gas e Leonnel de Moura Brizola na Representação nº
03, de 2003, em desfavor do Senador Roberto Satur-
nino.

Estiveram presentes os Srs. Senadores titula-
res:

PMDB

João Alberto Souza (Presidente)
Luiz Otávio
Pedro Simon
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 
minutos)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, Mensagem do Se-
nhor Presidente da República que passo a ler. 

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 35, DE 2004 
(Nº 138/2004, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e com o disposto no art. 56, § lº, do Re-
gulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 38, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 
4.759, de 21 de junho de 2003, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor George Ney de Souza Fernandes, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República do Zimbábue, exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Malauí.

Os méritos do Embaixador George Ney de Sou-
za Fernandes, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Ex-
teriores.

Brasília, 23 de março de 2004. _ Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 59, DP/DSE/SGEX/AFEPA/G– MRE/APES

Brasília, 10 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal, e com o disposto no art. 56, § 1º, do 
Regulamento de Pessoa] do Serviço Exterior, aprova-
do pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 38, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 
4.759, de 21 de junho de 2003, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem 
ao Senado Federal destinada à indicação do Ministro 
de Segunda Classe George Ney de Souza Fernandes 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República do Zimbábue, exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Maláui.

Encaminho, igualmente anexos, informação 
sobre o país e Curriculum vitae do Embaixador 
George Ney de Souza Fernandes que, juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de 
Vossa Excelência, serão apresentados ao Sena-
do Federal para exame por parte de seus ilustres 
membros.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.

Ata da 26ª Sessão Não Deliberativa, 
em 29 de março de 2004 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA 

Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos, Romeu Tuma, 
da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Papaléo Paes e João Ribeiro 
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Aviso nº 267 – C. Civil.

Brasília, 23 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
George Ney de Souza Fernandes, Ministro de Segun-
da Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Per-
manente do Ministério das Relações Exteriores, para, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Bra-
sil junto à República do Zimbábue, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República de Malauí.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência República.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, o Ofício nº 475, de 2004, de 26 do corrente, 
informando, nos termos do art. 3º da Resolução nº 23, 
de 1996, do Senado Federal, as operações de crédito 
externo de natureza financeira de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
caráter não-reembolsável, analisadas e registradas 
por aquela autarquia, no trimestre de outubro a de-
zembro de 2003.

O Ofício, anexado ao processado da referida Re-
solução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 9, de 2004, de autoria do Senador José Jorge, que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal para 
dispor sobre as atribuições da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura.

Ao projeto não foram oferecida emendas.
A matéria vai às Comissão de Constituição Jus-

tiça e Cidadania e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– O Senhor Presidente da República adotou em 25 de 
março de 2004, e publicou em 26 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 177, de 2004, que dis-
põe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da 

Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha 
Mercante – FMM, e dá outras providências.

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 
2º e seus parágrafos, fica assim constituída a Co-
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Titulares     Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Efraim Morais (PFL)   1.Rodolpho Tourinho (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB)           2.César Borges (PFL)
José Agripino (PFL)   3.Eduardo Azeredo (PSDB)
Arthur Virgílio (PSDB)        4.Leonel Pavan (PSDB)

PMDB

Renan Calheiros             1.Luiz Otávio
Hélio Costa                     2.Ney Suassuna
Sérgio Cabral  3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB/PL)

Ideli Salvatti (PT)       1.Duciomar Costa (PTB)
Magno Malta (PL)     2.Flávio Arns (PT)
João Capiberibe(PSB)  3.Fátima Cleide(PT)

PDT

Jefferson Péres           1.Almeida Lima

PPS

Mozarildo Cavalcanti           1.vago

DEPUTADOS

Titulares       Suplentes

PT

Arlindo Chinaglia      1.Fernando Ferro
Angela Guadagnin            2.Ivan Valente

PMDB

José Borba               1.André Luiz
Mendes Ribeiro Filho         2.Gustavo Fruet

Bloco (PFL/PRONA)

José Carlos Aleluia          1.Rodrigo Maia
Enéas                 2. Kátia Abreu

PP

Pedro Henry             1.Celso Russomanno

PSDB

Custódio Mattos    1.Alberto Goldman
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PTB

José Múcio Monteiro   1.Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)

Sandro Mabel       1.Miguel de Souza

PPS

Júlio Delgado      1.Lupércio Ramos

PSB

Renato Casagrande             1.Dr. Evilásio

(*) PV

Sarney Filho           1.Edson Duarte

 (*) Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO:  26-3-2004;
– Designação da Comissão:  29-3-2004;
– Instalação da Comissão:  30-3-2004;
– Emendas: até 1º-4-2004 (7º dia da publicação);
– Prazo final na Comissão:  26-3-2004 a 8-4-2004(14º 
dia);
– Remessa do processo à CD: 8-4-2004;
– Prazo na CD: de 9-4-2004 a 22-4-2004 (15º ao 28º 
dia);
– Recebimento previsto no SF: 22-4-2004;
– Prazo no SF: de 23-4-2004 a  6-5-2004 (42º dia);
– Se modificado, devolução à CD:  6-5-2004;
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 7-5-2004 a 9-5-2004 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
10-5-2004 (46º dia);
– Prazo final no Congresso:  24-5-2004 (60 dias).

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co-
missão Mista que acaba de ser designada deverá 
tomar suas deliberações de acordo com o disposto 
no parágrafo único do art. 14 do Regimento Comum, 
ou seja, os votos dos membros do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados deverão ser tomados em 
separado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 14, DE 2004

Inclui novo parágrafo ao art. 6º da 
Constituição Federal, para prever que lei 
complementar fixe os pressupostos de ur-
gência para medidas provisórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 1º, renumerando–se 
os demais:

“Att 62.
§ 1º lei complementar estabelecerá os 

pressupostos de urgência para as medidas 
provisórias.

.....................................................(NR)”

Art. 2º Esta Emenda á Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Já é do conhecimento dos nobres Pares que o 
uso indiscriminado de medidas provisórias pelo Poder 
Executivo, desde a criação desse instrumento em 1988, 
tem interferido de forma indesejável no processo legis-
lativo e, em última análise, na competência precípua 
do Congresso Nacional.

Não é por outra razão que inúmeras propostas 
de emendas constitucionais têm sido apresentadas 
como instrumento de contenção aos eventuais abusos 
na edição de medidas provisórias.

Entretanto, a experiência tem nos mostrado que 
alguns abusos ainda são possíveis na utilização desse 
relevante instituto constitucional.

Com efeito, certamente muitos se recordam, re-
centemente o Senado Federal esteve com as votações 
obstruídas no Plenário e nas Comissões com 13 (treze) 
medidas provisórias (ou projetos de lei de Conversão 
oriundos de MP) que ultrapassaram o prazo constitu-
cional para apreciação. Maior ainda foi o número de 
MP obstruindo a pauta de votações na Câmara dos 
Deputados. Nenhuma decisão terminativa foi tomada 
durante semanas nas duas Casas do Congresso Na-
cional porque a todo momento o Poder Executivo en-
viava ao Poder Legislativo matéria legislativa que, ao 
seu arbítrio, considerava relevante e urgente.

Naturalmente que o conceito de “relevância” é 
subjetivo e deve mesmo estar dentro do discernimen-
to da estratégia de atuação política do Governo. Em 
última análise, cabe ao Presidente da República, eleito 
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pelo povo, tomar para si a responsabilidade de apon-
tar quais matérias legislativas são estrategicamente 
importantes — relevantes — para a sociedade e que, 
dessa forma, deve constar da pauta de discussões do 
Congresso Nacional.

Mas o conceito de “urgência” é objetivo e precisa 
ser definido mediante legislação infraconstitucional pelo 
Congresso Nacional. No nosso entendimento, senado-
res e deputados, em votação com quorum qualifica-
do mediante aprovação de lei complementar, devem 
discutir e fixar os pressupostos de urgência sobre os 
quais o Poder Executivo poderá prescindir do uso de 
projeto de lei — e até mesmo da solicitação de urgência 
constitucional e regimental na tramitação de projetos 
de lei — para decidir pela edição de medida provisória 
que terá vigência e eficácia imediata.

Dessa forma, a iniciativa em tela tem o objeti-
vo de aprimorar o texto da Lei Maior, determinando 
que lei complementar discipline os pressupostos 
de urgência das medidas provisórias, e assim per-
mitindo que as distorções que têm sido observadas 
na edição indiscriminada de MP possam ser objeto 
de apreciação e regulamentação pelo Congresso 
Nacional.

Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres 
colegas para a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição que ora submetemos a esta Casa.

Sala das Sessões, 29 de marco de 2004. – 
Senador Rodolpho Tourinho – Lúcia Vânia – Arthur 
Virgílio – Heráclito Fortes – César Borges – Almeida 
Lima – Tasso Jereissati – Patrícia Saboya – Gerson 
Camata – João Baptista Motta – Garibaldi Alves Fi-
lho – Álvaro Dias – João Capiberibe – Edison Lobão 
– Mão Santa – Leomar Quintanilha – José Jorge – 
Romero Jucá – Gilberto Mestrinho – Paulo Octávio 
– José Agripino – Pedro Simon – Heloísa Helena 
– Papaleo Paes – Jonas Pinheiro – Sérgio Guerra 
– José Maranhão – Antonio Carlos Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 60. ..............................................................
....................................................................................

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas pro-
visórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria:

I – relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 

partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual 

civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, a carreira e a garantia de seus membros
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 

orçamento e créditos adicionais e suplementares, res-
salvado o previsto no art. 167, § 3º;

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III – reservada a lei complementar;
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exer-
cício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o dispos-
to nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de sessen-
ta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o Congresso Nacional discipli-
nar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á 
da publicação da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Na-
cional.

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual perí-
odo a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a 
sua votação encerrada nas duas Casas do Congres-
so Nacional.

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. 
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§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejei-
tada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 
de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alteran-
do o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado 
ou vetado o projeto.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª 
que me inscreva para falar pela liderança do PFL. Já 
encaminhei a Mesa a devida autorização.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, solicito a V. Exª a minha inscrição para uma comu-
nicação inadiável. V. Exª também pretendia fazer uma 
comunicação inadiável, mas como está presidindo a 
sessão... 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª a lembrança e fico inscrito após V. 
Exª para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge, 
como Líder, por cinco minutos, para uma comunicação 
urgente de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
II, a, do Regimento Interno.

Em seguida falará o Senador Sibá Machado, pri-
meiro orador inscrito e, depois, para uma comunicação 
inadiável, a Senadora Heloísa Helena.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, abordarei, hoje, assuntos referentes à 
propaganda.

Em primeiro lugar, refiro-me à propaganda do 
nosso Partido, o PFL, veiculada há quinze dias, com 
inserções de trinta segundos. Em um dos comerciais, 
criticávamos o Governo, como é natural no papel da 
Oposição. Mostrávamos que o Governo não vem cum-
prindo as suas promessas de campanha e coisas pa-
recidas.

Mas, qual não foi nossa surpresa ao ler, na edição 
do Correio Braziliense de sábado, uma declaração 
do Ministro Nilmário Miranda acusando-nos de querer 
desestabilizar o Governo.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nin-
guém trabalha mais para desestabilizar esse Governo 
do que ele próprio. Não fomos nós, da Oposição, que 
nomeamos Waldomiro Diniz; que estamos impedindo a 
instalação da CPI; que estamos mantendo um Ministro 
morto-vivo, como José Dirceu. Essas, sim, são atitudes 
que desestabilizam o próprio Governo.

Entendo que o Secretário Nacional de Direitos 
Humanos, Nilmário Miranda, não tem nada a ver com 
os comerciais do nosso Partido. Admiro-me de S. Exª 
ter dado essas declarações. 

Chego a imaginar, Senadora Heloísa Helena, se 
o Governo não está montando um esquema para que 
os Ministros ataquem a Oposição. Afinal, anteontem, 
quem atacou a Oposição foi o Ministro Ciro Gomes; 
e, agora, é a vez do Ministro Nilmário Miranda, um 
mineiro. Nos meus 21 anos nesta Casa, aprendi que 
os mineiros nunca tratam de assunto que não lhes 
digam respeito. 

As propagandas do PFL não têm nada a ver com 
Direitos Humanos. Portanto, esse Ministro Nilmário Mi-
randa não tinha nada que se meter no PFL. Nós estra-
nhamos, protestamos e esperamos que, de agora em 
diante, S. Exª cuide melhor dos Direitos Humanos no 
Brasil, assunto que anda tão por baixo. Normalmente 
a única coisa que tenho visto S. Exª fazer é, quando 
há uma morte ou um assassinato, ir ao local e sair na 
fotografia. Depois, ninguém mais ouve falar do assun-
to, como ocorreu no caso dos fiscais do INSS e em 
outros casos que surgem todos os dias.
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O segundo assunto que desejo abordar refere-
se ao fato de o Governo estar fazendo propaganda 
enganosa na televisão. Fomos surpreendidos, nesse 
final de semana, com um belo comercial do Governo 
sobre agricultura familiar. O cenário era uma bela pro-
priedade onde os agricultores contavam que estavam 
indo muito bem. Entretanto, verificamos que era tudo 
uma farsa. Na verdade, trata-se de uma propriedade, 
linda por sinal, com mais de 1milhão de metros qua-
drados onde não se desenvolve a agricultura familiar. 
A terra pertence a um produtor rural que ali produz há 
mais de trinta anos. As pessoas que apareciam como 
se fossem agricultores familiares eram, na verdade, 
empregados daquela propriedade. 

O fato é grave. Ao assistir à propaganda na te-
levisão, cheguei a dizer: “Puxa, a agricultura familiar, 
realmente, aqui no Brasil, deu um salto qualitativo 
nesse primeiro ano de Governo”. Mas, depois, soube 
que não se tratava de agricultura familiar, mas de uma 
agricultura profissional, com empregados. A cada um 
desses empregados foram pagos R$50,00 para darem 
aquele depoimento. Portanto, a propaganda do Gover-
no é inteiramente fajuta e mentirosa.

Sr. Presidente, quando o Governo aborda uma 
questão séria como a agricultura familiar em uma propa-
ganda inteiramente mentirosa, passamos a desconfiar 
de todas as outras propagandas do Governo. 

Então, resolvi, Sr. Presidente, encaminhar ofício 
ao Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária (Conar), pedindo que essa propaganda seja 
retirada do ar, antes que preste mais um desserviço 
à Nação. 

Se V. Exª tiver um pouco de paciência comigo, Sr. 
Presidente, passarei a ler o teor do meu ofício:

Prezado senhor,
Na qualidade de Senador da República, 

vimos à presença de V. Sªs apresentar de-
núncia contra peça publicitária de autoria do 
Governo Federal, tratando da ação do Pronaf 
(financiamento a agricultores), veiculadas on-
tem, 28 de março de 2004, nas principais redes 
de televisão brasileira. 

Nossa denúncia fundamenta-se nas res-
ponsabilidades a que nos investiu o mandato 
popular concedido aos Senadores (ou aos elei-
tores do nosso Partido) e na nossa obrigação 
perante todos os brasileiros, de perseguir a 
Verdade e a Ética, objetivos semelhantes aos 
de V. Sªs, expressos no Código Brasileiro de 
Auto-Regulamentação Publicitária.

Ao encaminharmos esta denúncia ao 
Conar, expressamos nossa confiança neste 
Conselho, que tantos e tão importantes ser-

viços vem prestando à Nação, seja na defesa 
dos consumidores, seja na busca do aprimo-
ramento ético de toda a Nação.

Fundamentamos nossa ação no art. 8º do 
citado código, que assume a abrangência das 
ações deste Conselho, e no art. 12, que cita 
explicitamente a publicidade governamental, 
que também “deve-se conformar a este Código 
da mesma forma que a publicidade realizada 
pela iniciativa privada”.

Assim sendo, tendo em vista as flagran-
tes violações a inúmeros dispositivos e artigos 
desse Código, encaminhamos denúncia ao 
Anunciante (Governo Federal) e à sua agência 
de propaganda, Duda Mendonça Propagan-
da, responsáveis pela aludida peça, confor-
me determinam as letras “a” e “b” do art. 45 
do Código. 

Pelo que se percebe no filme publicitário 
veiculado e de acordo com denúncias publica-
das no jornal Folha de S.Paulo, página A6, 
de hoje, há uma enorme lista de infrações ao 
Código, tanto no seu espírito quanto na letra.

O filme veiculado fere principalmente a 
essência deste Código e do elevado propósito 
dos publicitários que o redigiram e zelam por 
ele através deste Conselho, o que está limi-
narmente resumido no artigo 10 deste mesmo 
Código, quando diz que o anúncio deve ser 
“honesto e verdadeiro”. Nem honesto e muito 
menos verdadeiro, como se verá.

Especificamente com relação à hones-
tidade da peça publicitária, o Código vai mais 
além, em seu artigo 23, quando recomenda que 
“os anúncios devem ser realizados de forma a 
não abusar da confiança do consumidor, não 
explorar sua falta de experiência ou de conhe-
cimentos e não se beneficiar de sua credulida-
de”. A peça denunciada, conquanto veiculada 
em programas de TV de grande audiência para 
toda a população, dirige-se especialmente aos 
pequenos agricultores, sabidamente mais frá-
geis e crédulos, exatamente o tipo de audiência 
que o artigo 23 procura defender.

O filme denunciado fere principalmente 
os dispositivos do artigo 27 (Apresentação 
Verdadeira), em seu caput e parágrafos 1º; 
2º 9º: através de um artifício de produção ci-
nematográfica, apresenta-se um campo de 
trabalho agrícola que teria sido beneficiado 
pela ação do Governo Federal. Ora, trata-
se de uma absoluta inverdade: as tomadas 
para o filme foram realizadas na propriedade 
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de um empresário rural (Sr. Mario Ribeiro) 
do Município de Cotia, SP, identificado pelo 
jornal Folha de S.Paulo, que não faz e não 
poderia fazer parte do programa do Pronaf 
e que se mostrou espantado e revoltado 
pelo fato de, inadvertidamente, por omissão 
dos produtores do anúncio, ter participado 
de uma farsa nacional. Além desse produ-
tor, humildes funcionários de sua empresa 
foram agenciados pela produção (por um 
cachê de R$50) para se fazerem passar por 
agricultores beneficiados por programas do 
Governo Federal, o que o código proíbe e 
condena nas letras d e e do art. 27 (“o uso 
de modelos trajados... com vestimentas ca-
racterísticas; o uso de sósias... não deverá 
induzir à confusão”).

Sr. Presidente, não vou ler o restante do ofício 
porque o meu tempo já está terminando, mas apenas 
o final.

Sr. Presidente e Srs. Conselheiros do 
Conar: não preciso lembrar as responsabili-
dades a que nos submetemos, tanto os se-
nhores, na condução deste Conselho, quanto 
nós, Senadores da República, na defesa dos 
interesses mais legítimos dos brasileiros. En-
tre esses avultam o de não ser enganado, de 
conhecer a verdade, de confiar no que se vê e 
ouve. Se o Governo Federal não age assim e 
veicula para milhões de brasileiros uma mentira 
tão visível, cabe-nos, nos nossos respectivos 
foros, denunciar e agir em defesa desses di-
reitos. No mesmo dia em que encaminho ao 
Conar, lerei, do plenário do Senado, a íntegra 
desta denúncia.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que inclua, no meu 
discurso, a íntegra deste ofício que estou enviando 
à Presidência do Conar. Acredito que se trata de um 
assunto gravíssimo e que o Conar deve tomar pro-
vidências para retirar, ainda hoje, essa publicidade, 
que  diga-se de passagem  foi feita com aqueles R$8 
milhões reservados pelo Governo para melhorar sua 
imagem depois do caso Waldomiro. Como se vê, mal-
feito dessa forma, em vez de melhorar, vai piorar a 
sua imagem.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ JORGE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:

– Ofício ao Conar, de 29/03/04, de autoria do Sena-
dor José Jorge)

Brasília, 29 de março de 2004

Ao
Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária
Exmo. Sr. Gilberto C. Leifert – Presidente

Prezado Sr.
Na qualidade de Senador da República, vimos à 

presença de V.Sas. apresentar denúncia contra peça 
publicitária de autoria do Governo Federal, tratando da 
ação do Pronaf (financiamento a agricultores), veiculada 
ontem, 28/03/2004, nas principais redes de Televisão 
Brasileira (e que se encontra anexa a este ofício).

Nossa denúncia fundamenta-se nas responsabili-
dades a que nos investiu o mandato popular concedido 
aos Senadores e na nossa obrigação perante todos os 
brasileiros, de perseguir a Verdade e a Ética, objetivos 
semelhantes aos de V.Sas, expressos no Código Bra-
sileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

Ao encaminharmos esta denúncia ao Conar, ex-
pressamos nossa confiança neste Conselho, que tan-
tos e tão importantes serviços vem prestando à nação, 
seja na defesa dos consumidores, seja na busca do 
aprimoramento ético de toda a Nação.

Fundamentamos nossa ação nos artigos 8o. do 
citado Código, que assume a abrangência das ações 
deste Conselho e no artigo 12o, que cita explicitamen-
te a publicidade governamental, que também “deve se 
conformar a este Código da mesma forma que a pu-
blicidade realizada pela iniciativa privada”.

Assim sendo, tendo em vista as flagrantes viola-
ções a inúmeros dispositivos e artigos deste Código, 
encaminhamos denúncia ao Anunciante (o Governo 
Federal) e à sua agência de propaganda, Duda Men-
donça Propaganda, responsáveis pela aludida peça, 
conforme determinam as letras “a” e “b” do artigo 45 
do Código.

Pelo que se percebe no filme publicitário veicu-
lado e de acordo com denúncias publicadas no Jornal 
Folha de São Paulo, página A6 de hoje, há uma enor-
me lista de infrações ao Código, tanto no seu espírito 
quanto na letra.

O filme veiculado fere principalmente a essência 
deste Código e do elevado propósito dos publicitários 
que o redigiram e zelam por ele através deste Con-
selho, o que está liminarmente resumido no artigo 10 
deste mesmo Código, quando diz que o anúncio de ser 
“honesto e verdadeiro”. Nem honesto e muito menos 
verdadeiro como se verá.

Março de 2004                                                  DIÁRIO DO SENADO FEDERAL                                           Terça-feira 30 08641 MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL514     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL514     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL514     



08642 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 200408642 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

Especificamente com relação à Honestidade da 
peça publicitária, o Código vai mais além, em seu ar-
tigo 23O. quando recomenda que “os anúncios devem 
ser realizados de forma a não abusar da confiança 
do consumidor, não explorar sua falta de experiência 
ou de conhecimentos e não se beneficiar de sua cre-
dulidade”. A peça denunciada, conquanto veiculada 
em programas de TV de grande audiência para toda 
a população, dirige-se especialmente aos pequenos 
agricultores, sabidamente mais frágeis e crédulos, 
exatamente o tipo de audiência que o artigo 23 pro-
cura defender.

O filme denunciado fere principalmente os dis-
positivos do artigo 27 (Apresentação Verdadeira), em 
seu caput e parágrafos 1; 2 e 9: através de um arti-
fício de produção cinematográfica, apresenta-se um 
campo de trabalho agrícola que teria sido beneficiado 
pela ação do Governo Federal. Ora, trata-se de uma 
absoluta inverdade: as tomadas para o filme foram re-
alizadas na propriedade de um empresário rural (Sr. 
Mario Ribeiro) do município de Cotia, SP, identificado 
pela Folha de S.Paulo, que não faz e não poderia 
fazer parte do programa do Pronaf e que se mostrou 
espantado e revoltado pelo fato de, inadvertidamente, 
por omissão dos produtores do anúncio, ter participado 
de uma farsa nacional. Além deste produtor, humildes 
funcionários de sua empresa foram agenciados pela 
produção (por um cachet de R$50) para se fazerem 
passar por agricultores beneficiados por programas do 
Governo Federal, o que o Código proíbe e condena nas 
letras d e e do artigo 27 (“o uso de modelos trajados 
..com vestimentas características; o uso de sósias...
não deverá induzir à confusão”).

Consideramos também ter havido infração ao 
artigo 31 da Seção 6 do Código, que trata da Identifi-
cação Publicitária: o citado artigo considera “indevidos 
e ilegítimos os proveitos publicitários obtidos...sem a 
prévia concordância do Veículo de Comunicação e dos 
demais titulares dos direitos envolvidos”. Como já foi 
dito, tanto o proprietário da área filmada como se fos-
se beneficiária do Pronaf, quanto os agricultores que 
trabalharam como extras, não foram alertados quanto 
ao real objetivo das filmagens.

Sr Presidente e Srs. Conselheiros do Conar: não 
preciso lembrar-se das responsabilidades a que nos 
submetemos, tanto os Srs. na condução deste Con-
selho quanto nós, Senadores da Republica, na defesa 
dos interesses mais legítimos dos brasileiros. Entre 
esses avultam o de não ser enganado, de conhecer 
a verdade, de confiar no que vê e ouve. Se o Gover-
no Federal não age assim e veicula para milhões de 
brasileiros uma mentira tão visível, cabe-nos, nossos 
respectivos foros, denunciar e agir em defesa desses 

direitos: no mesmo dia em que encaminho ao Conar, 
estarei lendo, do Plenário do Senado a íntegra desta 
denúncia.

Certos de merecer dos Senhores a atenção e 
o cuidado com que sempre agiram em ações deste 
tipo, somos

Atenciosamente agradecidos
José Jorge
Senador da República
Senado Federal – Ala Dinarte Mariz – Gabine-

te 4
CEP 70.165-900 – Brasília – DF
e-mail – Jose.Jorge@senador.gov.br

Durante o discurso do Sr. José Jorge, o 
Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira 
Campos, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador José Jorge, farei o devido re-
gistro e V. Exª será atendido na forma do disposto no 
Regimento Interno.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL  TO) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Se-
nador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero solicitar minha ins-
crição para as comunicações inadiáveis, se ainda 
houver vaga.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito em terceiro 
lugar, após a Senadora Heloísa Helena e o Senador 
Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, o nobre Senador Sibá Machado, e posterior-
mente, pelo critério de alternância entre oradores e 
inscritos para comunicações inadiáveis, concederei a 
palavra à nobre Senadora Heloísa Helena.

V. Exª dispõe de até vinte minutos, Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana pas-
sada, pronunciei-me a respeito da medida provisória 
que trata da questão dos bingos e, como estávamos 
no final da sessão, não pude concluir meu pensamen-
to. Eu gostaria de fazê-lo hoje, pois entendo ser muito 
importante para o momento que estamos vivendo.

De acordo com informações da Associação Bra-
sileira de Bingos (Abrabin) e da Federação Brasileira 
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de Bingos, o setor é responsável por 120 mil empregos 
diretos e 200 mil indiretos. Alegam ainda que o setor 
também cria uma rede de empregos nas áreas de 
limpeza, segurança, manutenção e engenharia. Esse 
seria o argumento mais forte para manter o funciona-
mento dos bingos.

No entanto, a Folha de S.Paulo do dia 15 de mar-
ço do corrente publicou a seguinte manchete: “Número 
de empregos em bingos é inflado”. No texto da matéria, 
afirma-se que uma jogada de números estaria por trás 
dos dados sobre empregos em bingos no Brasil.

Segundo levantamento da Folha feito com base 
em números de seis associações estaduais e uma as-
sociação regional, são, no máximo, 71.950 funcionários 
– uma diferença de 40%. Além disso, nem todos os 
empregos do setor estão amparados pela CLT. Segun-
do a Procuradoria do Trabalho, o uso de terceirização 
irregular e de cooperativas fraudulentas faz parte do 
negócio de bingos no País.

Portanto, não se sustenta o argumento mais 
utilizado para pressionar o Governo e o Congresso 
Nacional: o de que a reabertura das casas de bingo 
protege 320 mil empregos. Os fatos demonstram que 
isso não corresponde à realidade.

E mais: com base em informações da Procura-
doria do Trabalho, a reportagem informa que o setor 
bingueiro, em vários Estados, comete até 42 irregulari-
dades trabalhistas. As mais comuns são: terceirização 
irregular, uso de cooperativas fraudulentas, emprego 
de menores e, ainda por cima, o pagamento “por fora” 
de vários funcionários.

O questionamento que se faz é: qual é o provável 
custo da estrutura que o Estado teria que criar para 
combater os efeitos maléficos do jogo com Justiça, 
com penitenciárias, com repressão ao crime, com as-
sistência social às famílias dos jogadores compulsivos, 
entre outros?

Para responder a esse questionamento, tomo 
emprestadas as alegações do ex-Senador José Ser-
ra em artigo intitulado “O jogo errado”, publicado em 
1998. Nesse artigo, ele cita os exemplos dos Estados 
Unidos para mostrar que devemos rejeitar a legaliza-
ção de cassinos. Penso que a mesma lógica é válida 
para analisar os bingos.

Estudos feitos pelo economista Ricardo Gazel, 
ex-professor da Universidade de Nevada, mostram 
que, no Estado de Wisconsin, a dívida média dos jo-
gadores compulsivos é de US$35 mil. Nesse mesmo 
Estado, 60% dos jogadores compulsivos já pensaram 
em suicídio por causa do jogo, sendo que 20% deles 
efetivamente tentaram se matar. Cada jogador viciado 
de Wisconsin custa entre US$10 mil e US$30 mil por 
ano, dependendo do caso, em tratamentos, internações 

e gastos com os sistemas judiciário e penitenciário. 
Já os custos em termos de produtividade e perda de 
horas de trabalho em Wisconsin somam quase US$3 
mil anuais para cada um desses jogadores compul-
sivos. No total, em 1995, o Estado despendeu quase 
US$120 milhões por causa deles.

Em Las Vegas, cidade que reúne uma das maio-
res concentrações de cassinos por quilômetro quadra-
do no mundo, 8,5% da população adulta tem algum 
problema ligado ao jogo. São pessoas que faltam ao 
serviço para ir aos cassinos, gastam dinheiro do alu-
guel no jogo ou cometem algum tipo de fraude para 
continuar jogando.

Também no Estado de Nevada, onde está a cida-
de de Las Vegas, há o dobro de casos de suicídio em 
comparação com o restante do país. Nesse Estado, 
os índices de abuso e negligência com crianças são 
os maiores do país.

Sr. Presidente, é importante observar que, tanto 
nos Estados Unidos como aqui, a primeira coisa que 
as pessoas deixam de pagar, quando estão com dívi-
das oriundas do jogo, são os impostos. O estudo do 
economista Ricardo Gazel acrescenta outros elemen-
tos para que prefeitos, parlamentares e sindicalistas 
pensem antes de fazer a defesa cega dos bingos. Em 
Atlantic City, metade dos restaurantes da cidade fechou 
as portas dois anos depois da abertura dos cassinos 
na cidade, no final dos anos 70. Eles desapareceram 
porque os cassinos subsidiam a alimentação dos joga-
dores para que permaneçam mais tempo no cassino 
e, logo, gastarem mais.

No Brasil, o Instituto de Psiquiatria da Universi-
dade de São Paulo detectou que os caça-níqueis são 
a pior forma de jogo, ou seja, aquela que mais causa 
dependência. Para o psiquiatra Hermano Tavares, o 
pior é que “ninguém controla o acesso das pessoas, 
em particular dos adolescentes, a essas máquinas”. 
Para ele, as pessoas não estão suficientemente avisa-
das “que deixar o filho adolescente dar três ou quatro 
apertadas nos botões dos caça-níqueis representa 
risco de dependência tão ou mais grave do que o de 
dependência de drogas”.

Lembro, aqui, de um outro alerta dado pelo jor-
nal O Estado de S. Paulo, de 10 de agosto de 2003, 
informando que, de acordo com especialistas, a de-
pendência do jogo pode atingir, nos próximos anos, 
mais de 5,3 milhões de pessoas. Essa dependência 
leva 22% das mulheres e 6% dos homens a tentarem 
suicídio.

Outro questionamento: De que forma os bingos 
fomentam a ilegalidade e a contravenção? 
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Para responder à questão, o estudo utilizou ma-
téria publicada no Correio Braziliense, em sua edição 
de 5 de maio de 2002, que diz: 

Investigações realizadas pela Direzione 
Investigativa Antimafi, grupo de elite da polícia 
italiana que está colaborando com a Polícia Fe-
deral brasileira, demonstram que dinheiro do 
narcotráfico é “lavado” no Brasil por intermédio 
de empresas que exploram as máquinas de 
videobingos ou caça-níqueis. 

O jogo é uma das formas prediletas usa-
das pelo crime organizado na lavagem de di-
nheiro porque envolve uma engenharia finan-
ceira simples, mas eficaz. Espalham-se milha-
res de máquinas, o que possibilita declarar à 
Receita Federal a existência de um número 
de jogadores bem superior ao real. Depois, 
os bingueiros pagam os impostos sobre essa 
falsa arrecadação, tornando imediatamente 
legal uma quantidade enorme de dinheiro que, 
na verdade, havia sido obtida em atividades 
criminosas.

Embora a matéria diga respeito a exploração 
dos caça-níqueis, a mesma engenharia pode ser uti-
lizada em forma de bingo, informando-se à Receita 
Federal uma movimentação com o jogo superior à 
real. Esse mecanismo explica como se dá a lavagem 
de dinheiro por aqueles que exploram a atividade do 
jogo de bingo.

A outra modalidade de lavagem de dinheiro por 
intermédio do jogo do bingo é a que beneficia o apos-
tador, que emprega dinheiro “sujo” – ganho em ativida-
des ilícitas – nas apostas, tornando-o dinheiro “limpo” 
mediante os prêmios obtidos.

A propósito disso, em 2003, a Receita Federal apli-
cou pesadas multas contra empresas que exploram o 
jogo de bingo, em virtude de sonegação fiscal. Algumas 
dessas, devido à evolução patrimonial desproporcional 
aos rendimentos. A própria Receita Federal afirma ter 
fortes indícios de que administradores de empresas 
de bingo e de entidades esportivas recebem dinheiro 
“por fora” de sua atividade.

Por tudo isso, deixo uma pergunta para nossa 
reflexão: nosso País já tem tantos problemas para 
serem resolvidos – para muitos desses problemas, 
certamente a resolução não virá num futuro em que 
a nossa vista alcance! – por que criarmos mais um? 
Talvez, neste momento em que somos chamados para 
analisar essa questão, devamos ouvir Sêneca, que 
disse que “o caminho do aprendizado é longo e será 
mais rápido e eficaz se feito por exemplos”.

Sr. Presidente, também gostaria de registrar a 
visita que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará 
ao Estado do Acre, nos próximos dias, creio que no 
início do mês de abril, provavelmente no dia 6. Como 
conseqüência dessa visita, o Governo Federal cer-
tamente trará uma série de novidades para o nosso 
Estado. Por isso, eu gostaria de citar algumas como, 
por exemplo, a reativação do Correio Aéreo Nacional, 
assim como a inauguração de várias pistas de pou-
so, num projeto de parceria dos Governos estadual e 
federal; a inauguração do hospital do idoso, resultado 
de um trabalho árduo e difícil do Senador Tião Viana, 
que batalhou muito para levar esse benefício à nossa 
rede de saúde; a assinatura de um termo de compro-
misso de responsabilidade entre o Ministério das Minas 
e Energia e a Eletronorte com o objetivo de ampliar 
as linhas da rede elétrica no Estado, alcançando as 
fronteiras com o Peru e com a Bolívia e também um 
município no eixo da divisa do Estado do Amazonas, 
com mais ou menos 150 quilômetros. 

Sr. Presidente, também faço questão de frisar 
a minha batalha para que o Estado do Acre participe 
ativamente do programa do biodiesel, lançado pelo 
Presidente Lula no ano passado. Para nossa felici-
dade, a Eletronorte, o Banco do Brasil e o Banco da 
Amazônia estarão financiando a pesquisa, não ape-
nas da produção do biodiesel, mas, via Universidade 
Federal, de uma máquina para a produção de biodie-
sel. Estou muito feliz. Para tanto, quero parabenizar 
o Reitor Jonas Filho, o Governador Jorge Viana e os 
professores do Departamento de Ciências da Nature-
za, Professor Magnésio e Professora Anelise, assim 
como a todos os alunos e bolsistas que participam 
desse empreendimento. Realmente, estou convenci-
do de que o nosso Estado tem que participar e vejo 
isso como uma política casada com a reforma agrária 
e com a produção primária.

Sr. Presidente, antes de concluir o meu pronun-
ciamento, ouvirei, atentamente o aparte da Senadora 
Heloísa Helena.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Se-
nador Sibá Machado, serei breve. Tenho a certeza de 
que se o Senador Tião Viana estivesse presente neste 
Plenário, S. Exª o apartearia para homenagear o Se-
nador Lauro Campos. O hospital do idoso, que será 
inaugurado no Acre, é proveniente de uma emenda do 
Senador Lauro Campos que, com o espírito de solida-
riedade capaz de atravessar fronteiras, disponibilizou 
todas as emendas de que dispunha para viabilizar a 
construção desse hospital. Por isso, fiz questão de 
aparteá-lo – repito – porque tenho a certeza de que 
o Senador Tião Viana aqui estivesse o faria. Efetiva-
mente, o Estado do Acre deve muito ao Senador Lauro 
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Campos que, com um gesto de generosidade exemplar, 
possibilitou que, no Acre, fosse construído um hospital 
extremamente importante.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço o aparte de V. Exª. Peço-lhe desculpas, porque 
não tinha conhecimento do fato. Certamente, como 
disse V. Exª, o Senador Tião Viana faria o justo registro 
do esforço do Senador Lauro Campos. Aliás, agradeço 
o Senador Lauro Campos em nome do Senador Tião 
Viana, do Governador e de todo o Estado do Acre por 
iniciativa tão louvável.

Creio que a visita do Presidente Lula ao nosso 
Estado vai marcar um momento de integração nacio-
nal, de desenvolvimento local e regional. 

Espero que a população do nosso Estado possa 
dar um passo significativo à frente. 

Quero, ainda, dar uma resposta à preocupação 
do Senador José Jorge. Realmente, o fato de ter havido 
uma propaganda daquela natureza choca todos nós. 
Acredito muito na pessoa do Ministro Miguel Rossetto. 
S. Exª, na minha compreensão, está acima de qual-
quer tipo de suspeita. Comprometo-me a procurar o 
Ministro, conversar com S. Exª, para saber o que hou-
ve que culminou nessa preocupação do Senador José 
Jorge. Essa não é uma prática do Ministro Rossetto. 
Jamais posso admitir que isso tenha acontecido. Tam-
bém comprometo-me a descobrir e chegar às pessoas 
que provocaram esse tipo de situação, deixando não 
só o Ministério, mas também a imagem do Governo, 
numa condição de defesa. 

Para todos os efeitos, a lógica da reforma agrária 
está sendo trabalhada, negociada, inclusive com seus 
atores mais ativos, como é o caso do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quero aqui lembrar 
a atual situação vivida no Estado do Piauí, onde nos-
so Governador Wellington Dias, juntamente com uma 
empresa de energia e o Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, está passando uma área de terras de 40 
mil hectares para um programa como esse a que me 
referi. Portanto, acredito que se está dando um passo 
significativo para a reforma agrária.

O dinheiro dos financiamentos tem chegado. 
Acabo de vir do meu Estado, onde visitei quatro expe-
riências riquíssimas, uma delas na área de manejo de 
floresta, um trabalho da Embrapa que garante que os 
agricultores, mesmo tendo desmatado 50% de suas 
terras, ainda possam tirar algum dinheiro. 

Vi com meus próprios olhos um trabalho bonito e 
bem-feito de um produtor, que não tinha mais nenhuma 
condição de sobrevivência e que, com um restinho de 
floresta, está conseguindo hoje um faturamento de até 
R$14 mil, o que para o Estado do Acre é muito dinheiro. 
Vim de lá energizado para fazer, cada vez mais, esse 

tipo de defesa. Espero que, no dia-a-dia, possamos 
pegar essas riquezas de experiências e transportar 
de um Estado para outro.

Nos dias 2, 3 e 4 – neste próximo final de semana 
–, estaremos em Porto Velho, onde as principais re-
ferências e Lideranças do movimento social da Ama-
zônia estarão reunidas para fazer esse balanço dos 
investimentos do Governo Federal, do presente e do 
passado, e quanto isso também trouxe de felicidade 
para a população de nossa região. Que possamos le-
vantar novos desafios e que essas Lideranças possam 
vir de lá também com um acordo prévio de negociação, 
seja no Congresso Nacional para legislações nessa 
direção, seja para o Governo Federal para liberação 
de recursos, seja para qualquer outra instituição do 
Poder Público.

Temos insistido em que a infra-estrutura hoje de-
senhada para a Amazônia via PPA (Plano Plurianual), 
os portfólios pensados em energia elétrica, o portfólio 
pensado nas vias de deslocamento, seja hidrovia ou ro-
dovia, tudo isso leva ao desenvolvimento, e, no momen-
to em que casamos isso com a sociedade local, com a 
população já residente, seja ela de que nível financeiro 
for, estaremos, sim, levando felicidade a todos.

Acredito piamente nisso. Portanto, espero que 
a Carta de Porto Velho seja lida aqui pela Senadora 
Fátima Cleide já na semana seguinte, por volta de 
segunda ou terça-feira, dia 05 ou dia 06, dando essa 
responsabilidade, a participação da nossa sociedade 
amazônica para o desenvolvimento do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra à primeira oradora 
inscrita para uma comunicação inadiável, pelo prazo 
de cinco minutos, a nobre Senadora Heloísa Helena.

Logo em seguida, voltaremos à lista de oradores 
regularmente inscritos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para uma comunicação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por várias vezes, 
temos debatido na Casa a questão das medidas pro-
visórias, algo que já está ficando cansativo. Mas sabe-
mos que, infelizmente, a promiscuidade nas relações 
entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional 
está, cada dia mais, impedindo que o Congresso Na-
cional cumpra sua tarefa nobre de fiscalizar os atos 
do Executivo, porque o importante para a democracia 
representativa não é estarmos aqui sentados, com a 
maior pose, nas cadeiras azuis do Senado ou nas ca-
deiras verdes da Câmara. A razão de existir da demo-
cracia representativa e da nossa presença aqui é ou 
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legislar, ou representar ou fiscalizar. É para isso que 
estamos aqui. 

É evidente que a cada dia criam-se obstáculos 
ou nas vexatórias operações-abafa, nos balcões de 
negócios que são montados para impedir abertura de 
Comissão Parlamentar de Inquérito ou da perspecti-
va de legislar, porque as medidas provisórias de fato 
criam obstáculos a todo momento à Casa. Não é ler 
medida provisória que cria obstáculo, e, sim, efetiva-
mente editá-la.

Isso acaba de tal forma vulgarizando as medidas 
provisórias que, nos momentos em que elas teriam 
utilidade, não vemos a rapidez necessária para que 
sejam editadas.

Espero, Sr. Presidente, que possamos, que o 
Governo possa fazer, até porque existem ações que 
podemos fazer – acho que todos tiveram oportunida-
de de ler matéria extremamente importante publicada 
no Correio Braziliense e no jornal Estado de Minas 
também, que dá conta da utilização indevida para o cha-
mado Refis II. Todos lembram as alterações que foram 
feitas, em relação ao Refis II, na Câmara dos Deputa-
dos. Alguns de nós até imaginávamos que o Presidente 
da República poderia vetar a alteração que foi feita na 
Câmara, mas infelizmente o veto não houve. 

O que está acontecendo hoje? Como nenhum 
Presidente vetou a alteração esdrúxula que foi feita pela 
Câmara dos Deputados, o chamado Refis II, o novo 
programa de parcelamento de débitos de tributos do 
Governo Federal, conforme mostra uma matéria extre-
mamente bem feita, com depoimentos do Ministério Pú-
blico, dos delegados da Polícia Federal, da Associação 
dos Magistrados, enfim, de personalidades que estão 
diretamente envolvidas nesses inquéritos extremamente 
importantes, está servindo para abrigar uma clientela 
acusada de toda sorte de crimes: tráfico, contrabando, 
roubo de cargas, homicídios e corrupção. 

Como eles são flagrados também por sonegação 
fiscal, diretamente relacionada a tráfico de drogas, 
contrabando ou crimes de naturezas diversas, ficam 
limpinhos perante o Fisco e isso possibilita, inclusive, 
que estejam livres da condição de aprisionamento, que 
era o melhor lugar para eles estarem mesmo! Então, 
como ficam limpos perante o Fisco, iguais a qualquer 
contribuinte que paga seus impostos religiosamente 
em dia, o que acontece? Eles não poderão ser con-
denados pelo crime de sonegação fiscal, mesmo que 
o processo já esteja tramitando na Justiça. O que po-
demos fazer? O que fizemos: ao tempo em que apre-
sentamos projeto de lei para corrigir a alteração feita na 
Câmara e aceita pelo Palácio do Planalto, solicitamos 
que a Receita Federal esteja presente na Comissão 
de Fiscalização e Controle para explicar o quanto isso 

é lesivo ao interesse público. É de fundamental impor-
tância fazê-lo, mas esta é uma hora, Senador Papa-
léo Paes, em que os dois requisitos mencionados na 
Constituição – relevância e urgência – estão presentes 
simultaneamente, justificando-se, pois, a necessidade 
de medida provisória que altere o Refis II, visando evi-
tar a proteção dos delinqüentes da política brasileira 
ou do setor econômico, envolvidos com narcotráfico, 
contrabando e assassinatos em geral, de modo que 
sejam realmente punidos perante a lei. 

Já que existe medida provisória para tudo, inclu-
sive para acobertar aqueles que estão sob suspeita de 
chafurdar na lama podre da corrupção vinculada aos 
jogos, aos bingos ou às outras estruturas que lavam 
o dinheiro sujo do narcotráfico, espero que agora haja 
uma medida provisória para retificar as alterações feitas 
pela Câmara e acatadas pelo Palácio do Planalto no 
que diz respeito ao parcelamento dos débitos relacio-
nados aos tributos federais. Neste caso, sim, existe o 
preenchimento dos dois requisitos simultaneamente: 
urgência e relevância, uma vez que a alteração na lei 
está servindo para acobertar delinqüentes das mais 
diversas espécies que estão soltos no Brasil em face 
dessa alteração. 

Eram as considerações que eu gostaria de tecer, 
Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Heloísa He-
lena, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PFL – TO) – 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos, por permuta com o Senador Augusto Botelho.

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, que 
integra a nossa Bancada de representação juntamente 
com o Senador Leomar Quintanilha; Srªs e Srs. Se-
nadores; meus caros telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado FM e de Ondas Curtas; 
profissionais da imprensa que cobrem os trabalhos 
desta Casa; integrantes da Tribuna de Honra e das 
galerias; visitantes do Estado do Rio Grande do Sul, 
cuja presença nesta Casa é uma honra para nós, que-
ro registrar a comemoração, no último sábado, 27 de 
março, do Dia Mundial da Inclusão Digital.

Tenho vindo à tribuna com certa freqüência para 
tratar deste assunto, mas é importante destacar o gra-
ve atraso que estamos vivendo no Brasil em função 
da exclusão digital.
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O Dia da Inclusão Digital tem como objetivo am-
pliar o debate sobre o acesso das camadas de mais 
baixa renda e da população em geral às novas tecnolo-
gias. A oferta de computadores seria apenas o primeiro 
passo, mas está longe de ser aquilo que consideramos 
o verdadeiro processo da inclusão digital.

Nesta primeira parte do meu pronunciamento, 
quero referir-me, prezado Presidente João Ribeiro, a 
algumas coisas que são verdadeiramente assustado-
ras, mas que ainda ocorrem em nosso País.

Já falei, desta tribuna, da inclusão digital e da 
solução que outros países que estão em dificuldades 
maiores do que o Brasil estão adotando e relembro um 
dado: Senadora Heloísa Helena, dos 3,5 milhões de 
partos de crianças nascidas no Brasil, no ano passa-
do, 800 mil não foram registradas no prazo legal. Isso 
repete a taxa que vem sendo constatada pelo IBGE: 
a cada ano, em média, 20% ou 25% das crianças não 
são registradas. Ou seja, são 600 mil brasileiros que 
nascem e não têm a sua cidadania reconhecida. Cer-
tamente, a gratuidade dos cartórios foi uma das leis 
que não produziram efeito, e o acesso a esse direito 
não chega à grande parte da imensidão do território 
nacional.

Quais são as conseqüências desse processo? 
Ele impede o planejamento na área da saúde, como 
no caso da vacinação, e o acesso à educação; impede 
o planejamento deste País como Nação. Com muita 
veemência, tenho repetido, como exemplo, o sistema 
Renavam. Senador Papaléo Paes, V. Exª, que, assim 
como o Senador Tião Viana, é um médico da Região 
Norte, sofre para atender as populações mais abando-
nadas deste País. O mesmo acontece no meu Tocantins. 
Sras e Srs. Senadores, quando um carro sai da linha 
de produção e vai para uma distribuidora, para uma 
agência, a fim de ser vendido, passa a constar de um 
cadastro chamado Renavam, que permite, entre ou-
tras coisas, passados 10, 15 ou 20 anos, localizar um 
veículo em qualquer parte do território nacional.

Repito uma informação que já citei muitas vezes: 
se um carro do Rio Grande do Sul for abandonado no 
seu Estado do Amapá, Senador Papaléo Paes, em 
poucos minutos, as autoridades terão condições de 
identificar, pela placa e pelo chassi, o histórico desse 
veículo, que será rebocado para um pátio do Detran. 
O responsável pelo abandono pagará uma taxa, e o 
veículo estará protegido nas dependências de um dos 
Detrans. Todo o histórico do carro – por onde passou, 
quantos donos teve, quantos acidentes, quantas multas 
– se descobre por meio de um cadastro nacional que 
identifica todos os veículos da frota nacional.

Fomos capazes de produzir um cadastro de ve-
ículos, mas, em relação às crianças – é triste dizer –, 

o mesmo não ocorreu. Arrisque-se a abandonar uma 
criança de qualquer cidade nas ruas, e ela não será 
identificada. Existe até um serviço de proteção animal, 
que recolhe cachorros abandonados nas ruas – as 
chamadas carrocinhas – e os deixa no Centro de Con-
trole de Zoonoses, onde permanecem por determina-
do tempo, são vacinados ou, às vezes, exterminados. 
Qualquer cidadão que tiver um animal com suspeita 
de doenças receberá em casa um representante do 
Centro de Controle de Zoonoses, que recolherá amos-
tra de sangue e incluirá o caso em um cadastro, tendo 
em vista as necessidades da saúde pública.

Fizemos isso tudo, mas ainda não fizemos nada 
com relação às nossas crianças. Isso seria algo tão 
difícil, Sr. Presidente? Isso seria impossível?

Cito, Senadora Heloísa Helena, o exemplo da 
província de San Luis, na Argentina, onde os hospi-
tais estão adotando um processo imediato, pós-parto 
– tal qual o teste do pezinho e tantos outros preven-
tivos que podem evitar à criança muitas doenças no 
futuro. Trata-se de um modelo completo, diretamente 
ligado à informatização, que é uma amostra do que é 
possível fazer em proveito da humanidade, tendo em 
vista os avanços tecnológicos.

Nessa província, Senador João Ribeiro, a criança, 
quando chega à escola, é identificada pelo polegar e 
têm sua presença registrada. Tal procedimento permite 
um maior acompanhamento, já que ela passa a fazer 
parte de um cadastro – o mesmo adotado nas mater-
nidades – com dados sobre a vacinação, a freqüência, 
o rendimento escolar. Ou seja, há o reconhecimento 
daquela vida em termos de cidadania.

Senador Papaléo Paes, esse é um processo ex-
tremamente barato, se o compararmos ao preço que 
o Brasil está pagando pelo abandono de gerações 
inteiras.

Repito outro dado entristecedor, vergonhoso: 
estamos perdendo 40 mil jovens na faixa de 18 a 24 
anos, nas grandes cidades brasileiras, nas periferias 
do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, de 
Recife, de Belo Horizonte, vítimas do extermínio. Não 
precisamos aprofundar muito a pesquisa, para des-
cobrir que esses 40 mil jovens, oriundos das classes 
mais baixas – geralmente negros, pardos, pobres –, 
que lotam as cadeias, as Febems, os presídios, são 
aqueles que não obtiveram certidão de nascimento. 
Essa é uma conseqüência óbvia, que continuará ocor-
rendo. Deixam de obter a certidão de nascimento, de 
ser vacinados e de ir à escola e depois passam a servir 
ao crime organizado. Este, sim, vem organizando-se 
muito mais do que o nosso Governo – não me refiro 
ao Governo passado ou ao atual, mas aos governos 
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em geral. Decepções e mais decepções se sucedem 
a cada nova eleição.

Desejo registrar os avanços do Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil – Peti. Houve realmente 
um avanço, pois retiramos milhares de crianças dos 
lixões. No entanto, muda o Governo, o programa pas-
sa à outra administração, sendo necessário mais de 
um ano para sua organização. Agora, sob novo nome, 
o programa volta a funcionar. Esse fato é incrível, im-
pressionante, desestimulador.

Quero falar, ainda, Senador Tião Viana, sobre o 
Dia da Inclusão Digital. Anuncio a esta Casa que es-
tou desenvolvendo contatos com os técnicos da NEC 
do Brasil, que implantaram na província de São Luís 
este processo que estamos tentando implantar em 
Palmas, que é uma cidade que já tem fibra ótica em 
toda a sua extensão, que tem computador em todas 
as suas escolas, que tem um processo de inclusão 
digital, que é a cidade do conhecimento, que tem to-
tens espalhados em diversos pontos da cidade, com 
quiosques onde há um terminal de computador que 
permite ao cidadão ter todas as informações sobre a 
nossa cidade, de forma interativa, registrar a sua pas-
sagem pela nossa comunidade e ter todo o tipo de in-
formações inerentes à nossa capital. Nosso próximo 
passo será tentar implantá-lo nas escolas de Palmas. 
Estaremos reunidos nesta semana com o Governador 
Marcelo Miranda e com a Prefeita da nossa capital 
Nilmar Gavino Ruiz para tentar fazer de Palmas a pri-
meira cidade do Brasil que tenha todas as suas esco-
las com esse modelo de identificação pela digital de 
todos os alunos matriculados, o que vai permitir uma 
organização com a qual os pais, por meio da Internet, 
possam acompanhar o desempenho escolar de seus 
filhos, inclusive as ausências.

Mas o que queremos é um pouco mais. Preten-
demos fazer com que o Governo Federal, que tam-
bém tem promovido estudos no âmbito do Ministério 
da Educação, possa encontrar um meio, junto com o 
Ministério da Justiça, nobres Líderes Tião Viana e Ideli 
Salvatti, nobres Senadores Leomar Quintanilha, Serys 
Shlessarenko, Papaléo Paes, de acabar definitivamen-
te com essa estatística amedrontadora. Vou repetir, 
Senador Tião Viana: três milhões e meio de crianças 
nasceram no ano passado no Brasil; delas, oitocentos 
mil não foram registradas – 25%. 

Repetindo o raciocínio: serão os mesmos que não 
estarão nas salas de aula, serão os mesmos que esta-
rão em algum momento em alguma das Febem´s. São 
os mesmos que, se não forem exterminados, estarão 
contribuindo ou para cheirar cola em um primeiro mo-
mento, ou para participar da rede do narcotráfico nos 
morros ou nas periferias das grandes cidades. 

Diga-se de passagem, como eu havia dito no iní-
cio de meu pronunciamento, o crime tem se organizado 
mais do que nós enquanto Governo. E não falo, Se-
nador Tião Viana, deste ou do Governo passado. Isso 
não interessa. Isso não me move. Não venho à tribuna 
desta Casa para falar deste ou daquele Governo. Ve-
nho falar das nossas responsabilidades.

Entendo que, por meio dos avanços tecnológicos, 
algumas coisas a Índia tem feito com toda a miséria, 
com toda a pobreza. Está na Índia um dos maiores 
avanços, a maior formação de quadros e de desenvol-
vimento tecnológico na área da informática. Grandes 
empresas norte-americanas aboliram as suas centrais 
de informática, de projetos e recebem pela Internet, de 
técnicos da Índia, estudos, projetos com custos mais 
baixos e com maiores avanços tecnológicos.

Está na hora de nós, brasileiros, principalmente 
no tocante ao registro de nascimento, fazermos algu-
ma coisa. Não podemos legar a nossas crianças esse 
tipo de abandono. Se conseguirmos, pelo Renavam, 
um sistema que cadastre, organize e proteja toda a 
nossa frota nacional, por que não, Senador Tião Viana, 
envidarmos esforços em relação à digitalização, ao uso 
das tecnologias da informação, para promovermos, por 
meio das maternidades, dos cartórios e das escolas, 
um processo em que tenhamos o mais amplo conhe-
cimento da realidade das nossas crianças. Assim, es-
taríamos preservando o futuro, contribuindo para que 
pudéssemos também alterar as nossas estatísticas 
com relação ao crime, às Febem’s, ao abandono, ao 
crime organizado.

Concedo um aparte ao Senador Tião Viana; em 
seguida, ao Nobre Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos, estou acompanhando 
atentamente V. Exª num pronunciamento que se apre-
senta como um desafio a uma visão estratégica que os 
governantes brasileiros devem ter hoje. Quando falo 
em governantes, refiro-me aos governantes municipais, 
estaduais e ao próprio Governante Maior da União, que 
é o Presidente Lula; seguramente pela compreensão 
que todos devemos ter de que a célula-mãe do desen-
volvimento, da identidade nacional e do perfil brasileiro 
está no Município. Hoje, vi o Presidente Lula renovar 
seu compromisso com a Nação. No debate sobre de-
senvolvimento, sobre pacto político, Sua Excelência 
reiterou o pacto federativo que temos como grande 
desafio, que passa exatamente pelo pronunciamento 
que V. Exª faz. O Presidente Lula disse com toda cla-
reza que é no Município que a pessoa nasce, vive, tem 
o saneamento básico, escola e onde as coisas aconte-
cem de fato. Incorporo totalmente o que V. Exª afirma 
como um grande cheque para a ética social, que é o 
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da inclusão de pessoas na sua identidade, como um 
pressuposto básico, e o acesso à escola de maneira 
cidadã. Quando V. Exª aponta os recursos da informá-
tica nessa conexão, não está de modo algum sendo 
utópico. Ao contrário, talvez isso tenha como resultado 
o barateamento do custo do ensino, pois muito material 
escolar seria transferido para as telas da Internet, pro-
porcionando um acesso muito mais racional e próximo 
do estudante. Penso que todos devíamos refletir no 
gesto do Ministro Paulo Renato – um fato verdadeiro, 
e deve ser dito –, um grande investimento na área de 
informática em escolas públicas brasileiras. E nosso 
dever é dar continuidade, aproveitar e assegurar que 
toda criança esteja na escola. Dessa forma, rompere-
mos com o ciclo. Gostaria de citar apenas um exemplo 
no que se refere à identidade. Em meu Estado, havia 
Municípios, como Tarauacá, em que 60% das pessoas 
não possuía Certidão de Nascimento, a situação mais 
dramática que se poderia imaginar. Seguramente, re-
duzimos para menos de 10% em um período de cinco 
anos, o que é um grande passo. Atualmente, em mais 
de 90% dos Municípios de meu Estado, as crianças, 
no momento em que nascem, já possuem o registro 
de nascimento, entregue no próprio hospital. Esse é 
um passo decisivo que pode assegurar o grande gesto 
da identidade nacional como pressuposto básico da 
ética social que deve nortear todo governante. Para-
béns pelo pronunciamento denso e de grande desafio 
para os gestores brasileiros atuais.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Agradeço, Senador Tião Viana, ainda mais 
vindo de V. Exª, que é médico e conhece os proble-
mas da sociedade, principalmente os das regiões mais 
abandonadas. E, ao mesmo tempo em que relata a 
experiência de seu Estado, o Acre, nos enseja a opor-
tunidade de dizer que o grande brasileiro Fernando 
Henrique Cardoso, quando era Presidente, teve um 
grande reconhecimento: implantou parcerias, esteve 
pessoalmente no Estado de V. Exª e sempre reputou 
o Governador Jorge Viana um dos melhores Gover-
nadores deste País, um dos mais destemidos e ousa-
dos, que realmente promoveu uma grande mudança 
naquele Estado. 

Era o registro que eu gostaria de fazer sobre a 
competência do Governador Jorge Viana, reconhecida 
por todos os partidos, por todos aqueles que acompa-
nham a vida pública nacional.

Concedo um aparte ao Senador Leomar Quin-
tanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Emi-
nente Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª tem 
razão quando afirma que a comemoração do Dia da 
Inclusão Digital é efetivamente um grande desafio para 

toda a sociedade brasileira e particularmente para o 
Governo como forma de inclusão digital de sua popu-
lação. Ora, vivemos aos quinhentos e poucos anos 
– idade do Brasil – ainda lutando, sem vencer a pecha, 
a mácula, as amarras do analfabetismo convencional, 
sem conseguirmos nos livrar dela; o Brasil ainda apre-
senta índices elevadíssimos de analfabetos que, em 
razão da evolução da sociedade, estão cada dia mais 
excluídos do processo produtivo. Avalie V. Exª como 
estão os brasileiros hoje com o processo digital! Os 
dados são efetivamente arrasadores: um percentual 
muito pequeno, bem pequeno da população possui 
computador em casa. E um percentual um pouco mais 
elevado tem acesso ao computador. Este é o novo tipo 
de analfabeto: o analfabeto digital, o analfabeto contem-
porâneo, que não tem acesso aos modernos meios de 
informatização oferecidos pela ciência e pela tecnolo-
gia. Promover esse acesso é um grande desafio para 
o Brasil. Penso que V. Exª traz à Casa uma discussão 
oportuna, apropriada e que será o tema do presente e 
do futuro, porque não há como pensar ou estabelecer 
um processo de desenvolvimento da sociedade brasi-
leira se ela não se modernizar e passar a ter acesso 
aos meios de comunicação. Cumprimento V. Exª pela 
consideração que traz à Casa.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Agradeço, Senador Leomar Quintanilha, a 
participação de V. Exª, profundo conhecedor dos pro-
blemas nacionais, que também representa o nosso 
Tocantins nesta Casa.

Concluo, Sr. Presidente, trazendo diversas infor-
mações sobre a província de San Luis e os resultados 
que obtiveram os governos, as autoridades da área sa-
nitária, da educação, da segurança pública e inclusive 
o próprio Parlamento, uma vez que um processo de 
digitalização de todas as ações do Legislativo permite 
à população saber até se o Parlamentar está em sua 
cadeira no momento da sessão.

Para sorte de muitos, isso ainda não acontece no 
Brasil. Se isso ocorresse na data de hoje, por exemplo, 
Senador Papaléo Paes, a população viria a descobrir 
que não são muitos os Senadores que, como eu, V. 
Exª e os demais presentes, freqüentam diariamente a 
tribuna desta Casa, pensando em alguma coisa melhor 
para o País, sonhando com um Brasil mais justo, e não 
apenas para fazer um simples discurso.

Faço esse registro hoje e, no meio da semana, 
participarei de uma reunião em que apresentaremos 
mais um projeto para a cidade de Palmas, que já é, 
de longe, o mais baixo índice de violência entre as 
capitais, a de maior oferta de empregos, a de maior 
respeito ao plano diretor, sem invasões, sem doação 
de lotes. Estamos construindo no Tocantins alguma 
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coisa de diferente, que já vem sendo descoberta por 
esse Brasil. Não temos Banco do Estado quebrado 
– portanto, não participamos de Proer; não devemos 
nada à União – ao contrário, temos créditos a receber; 
nascemos sob o espírito da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e antes do nascimento dela; a folha de paga-
mentos do nosso Executivo é, seguramente, a mais 
baixa do País; temos os menores índices de custo com 
assembléias e com outras instituições.

Há muito o que comemorar no Tocantins, mas 
vamos fazer uma experiência modelo em Palmas, Se-
nador João Ribeiro. Vamos começar com um projeto-
piloto e apresentar a idéia, sonhando com o objetivo 
de informatizar todas as escolas e maternidades de 
Palmas, associando-as a um cartório. Assim, os re-
gistros sairiam das próprias maternidades, e todas as 
crianças que entram na escola seriam imediatamente 
detectadas pela digitalização, criando-se um cadastro 
de todas elas que nos permitiria acompanhar vacinação, 
evolução, desempenho na escola, inclusive a relação 
com os próprios pais. Lá conseguimos, por meio de 
um projeto com a Guarda Metropolitana, a total inte-
gração, que praticamente acabou com a violência nas 
nossas escolas. Temos um movimento de cidadania que 
abre as escolas nos fins de semana, e há um guarda 
metropolitano em cada escola. Este passa a ser um 
amigo da comunidade escolar, conhece os alunos, os 
professores e aprende formas didáticas de lidar com 
os alunos. Isso vem baixando a violência.

Palmas, apesar disso tudo, não está fora do con-
texto social brasileiro. Lá também existem classes me-
nos favorecidas, periferias e até mesmo a formação de 
gangues, que estamos combatendo. E, para combatê-
las, é preciso organização. O crime vem vencendo por-
que se tornou organizado e passou a vencer a polícia 
e o sistema de informação do Estado. Agora, o Estado 
está correndo atrás desse prejuízo. Estamos procurando 
nos antecipar a isso no Tocantins e em Palmas.

Agradeço a atenção deste Plenário, comunicando 
que, se tudo correr bem, se depender da nossa vonta-
de e do nosso desejo, implantaremos em Palmas esse 
projeto modelo, e poderei anunciar neste Plenário, em 
poucos meses, que Palmas já é a primeira das cidades 
brasileiras com processo total de inclusão digital, de 
informatização do rol de alunos, e não da escola. O 
mais importante é o aluno, o cidadão com certidão de 
nascimento, cidadania, com direito de tentar sobrevi-
ver neste imenso Brasil de tantas riquezas e de tanta 
pobreza, que nos envergonha a todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolên-
cia de V. Exª com relação ao tempo, que, desta vez, 
extrapolei.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PFL – TO) 
– Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, de 
acordo com o sistema de intercalação. S. Exª dispõe 
de 5 minutos.

O próximo orador inscrito é o Senador Leomar 
Quintanilha.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última quarta-
feira, dei entrada, nesta Casa, em um projeto de lei 
que acrescenta parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal 
–, e inciso à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para 
tipificar o chamado “seqüestro relâmpago” e enquadrá-
lo como crime hediondo. Passo a ler a justificação do 
projeto.

O chamado “seqüestro relâmpago” tem, nos últi-
mos anos, multiplicado sua participação nos registros 
policiais, principalmente nos grandes centros urbanos, 
como São Paulo e Rio de Janeiro, e apresentado explo-
são preocupante em Brasília, capital da República.

É crime dos mais graves, pois combina roubo, 
extorsão e seqüestro em uma única modalidade cri-
minosa, chegando, muitas vezes, a culminar em ho-
micídio. Portanto, considerando os crimes que hoje 
fazem parte do rol de crimes hediondos, o seqüestro 
relâmpago não merece tratamento distinto, dado o 
seu caráter covarde e cruel, ao tormento psicológico a 
que submete as vítimas, e por ser conduta que indica 
um grau muito maior de periculosidade e sentimento 
anti-social por parte de seu agente, se comparado ao 
simples roubo ou extorsão, e tão reprovável quanto o 
ato de seqüestrar com o fim de pedir um resgate.

Mostrou-se necessário, para a inclusão desse 
crime no rol dos crimes hediondos da Lei nº 8.072, 
de 1990, a sua prévia tipificação, dado que não existe 
consenso atualmente entre os nossos juristas a esse 
respeito, principalmente se estamos diante de um roubo 
ou de uma extorsão. Como bem observa o renomado 
jurista Damásio E. de Jesus, existem atualmente três 
orientações que distinguem o tipo penal do roubo do 
tipo de extorsão, sendo duas delas minoritárias e uma 
amplamente dominante.

Segundo a corrente predominante, o critério mais 
preciso na diferenciação entre a extorsão e o roubo é 
o da prescindibilidade ou não do comportamento da 
vítima. Assim, quando o agente criminoso pode obter 
a vantagem econômica dispensando a conduta da 
vítima, trata-se de roubo; quando, ao contrário, ela 
depende necessariamente da ação da vítima, trata-
se de extorsão. No caso do “seqüestro relâmpago”, 
se a vítima não se dispuser a efetivar os saques ou a 
fornecer a senha de seu cartão bancário, não haverá 
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saque algum nos caixas eletrônicos. Portanto, esta-
mos diante de uma extorsão, e assim tem entendido 
a maior parte dos julgados, inclusive em nossos tribu-
nais superiores.

Em face do exposto, Sr. Presidente, o projeto de 
lei respeita a orientação majoritária em nossos tribunais 
para tipificar o crime de “seqüestro relâmpago” no corpo 
do art. 158 do Código Penal (extorsão) e, ao mesmo 
tempo, acrescenta-o ao rol dos crimes hediondos, o 
que constitui, a nosso ver, importante contribuição para 
a lei penal e para a proteção da sociedade.

Aproveito o tempo restante para dizer que não 
tive oportunidade de apartear o Senador Eduardo Si-
queira Campos, mas o pronunciamento de S. Exª neste 
plenário foi muito importante. O Estado do Tocantins é 
exemplo para todos nós, pois sempre foi governado por 
pessoas que têm responsabilidade com a causa pública, 
dando sempre continuidade – não o continuísmo – aos 
bons programas implantados naquele Estado.

Com isso, quero fazer uma comparação com o 
Amapá, que era território, passou a Estado, mas que 
deixa muito a lamentar. E não quero jogar a culpa em 
cima de um ou dois governantes, mas, sim, em um sis-
tema criado – e que não foi bem planejado – quando 
da implantação do Estado, o que trouxe conseqüências 
muito negativas. Portanto, estamos procurando de to-
das as formas e maneiras, por meio do atual Governo, 
também dar bons exemplos para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PFL – TO) – 

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
V. Exª dispõe de até vinte minutos para o seu 

pronunciamento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Senadores, eu e 
seguramente milhares de brasileiros estamos estarre-
cidos com a afirmação do líder nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). À guisa de 
pressionar o Governo Federal no sentido de apressar 
o trabalho de reforma agrária e, seguramente, de pro-
mover o assentamento de inúmeras famílias, ele afir-
ma: “Abril vai ser um mês vermelho. Servidor público, 
estudantes, a turma da moradia, nós, os sem-terra, os 
rurais, nós vamos infernizar. Abril vai pegar fogo”.

Imagine o clima que toma conta do meio rural, 
porque há exemplos anteriores de invasões, que, na 
grande maioria das vezes, não é feita de forma pací-
fica. Em algumas ocasiões, os trabalhadores sem ter-
ra, munidos de facões e foices, em turbas, de forma 
agressiva, têm tomado conta de muitas propriedades 
neste País. E são propriedades, Sr. Presidente, que 
vêm passando de geração em geração, de pai para 

filho, durante muitos anos. O meio rural sempre trou-
xe alegrias para o povo e para o Governo brasileiro, 
principalmente quando a agricultura competitiva e a 
pecuária extremamente produtiva brasileira têm con-
tribuído para o equilíbrio da balança comercial, para 
a exportação, para a geração de riquezas internas e 
para a criação de pontos de trabalho, abrigando a mão-
de-obra cada vez mais carente de oportunidades de 
trabalhar. Sendo assim, não podemos nos conformar 
com afirmações desta natureza.

Se o propósito tem sentido de apressar, de exigir 
do Governo a reforma agrária, não podem os produto-
res rurais pagar por isso. Aliás, o que vemos, diante do 
impasse criado com a reforma agrária, é a multiplica-
ção dos acampamentos dos chamados sem-terra, às 
margens das rodovias, na sua grande maioria, outros 
às margens de propriedades rurais, em uma vida subu-
mana, abrigados em casebres de palha improvisados, 
feitos às pressas em locais insalubres. Ali, há pessoas 
abrigadas com suas famílias, muitas com crianças, su-
jeitas às intempéries e aos riscos da permanência à 
margem das rodovias, onde acidentes também têm se 
multiplicado, à espera de uma definição dessa questão 
relacionada com a reforma agrária. Isso tudo porque 
houve um certo comprometimento de que seriam as-
sentadas as pessoas que estivessem acampadas. 

E no nosso Estado, Sr. Presidente, Senador João 
Ribeiro, o Estado do Tocantins, vimos, de um ano para 
cá, surgirem centenas de acampamentos de pesso-
as que, entendemos, não serem afeitas a lides rurais; 
de pessoas que estão hoje na periferia das cidades, 
sem ter uma oportunidade de emprego ou de ganho 
para sustento seu e de sua família, buscando nessa 
alternativa, nessa esperança alentada pelo Governo, 
a oportunidade de sustentar a si mesmos e as suas 
famílias, engrossando as filas daqueles que estão 
criando esse novos acampamentos. 

Recordo-me bem de um quadro interessante que 
vi nas proximidades da cidade de Miracema, no Estado 
de Tocantins, em um desses acampamentos. Muitas 
das pessoas que o integram, ao final do dia, retornam 
para suas casas na cidade de Miracema. Pela manhã, 
dirigem-se ao acampamento como forma de pressio-
nar o Governo no processo de distribuição de terras de 
assentamento rural, a destinar às famílias um pedaço 
de terra. Logo, não podemos nos conformar e ouvir 
calados essa verdadeira ameaça ao Estado de direito 
e a um setor que, com seu o trabalho, tem contribuído 
para o desenvolvimento do País. 

É imperativo que o Ministro da Reforma Agrária 
adote providências urgentes para que essa ameaça 
não se materialize. Aliás, os jornais de hoje anunciam 
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que invasões já começaram no sul do País, antes mes-
mo de abril iniciar. 

Assim, Sr. Presidente, como entendo que esse 
processo de reforma agrária é equivocado, penso que 
o Ministro precisa reexaminar a situação, porque as fa-
mílias se multiplicam nos assentamentos e, ainda que 
assentadas, se o processo continuar, os acampamen-
tos nunca terminarão, nunca terão fim, porque estes 
serão assentados, mas novos acampamentos surgirão, 
formados pelas pessoas que, hoje, moram nas peri-
ferias das cidades e não têm alternativa de trabalho 
para sustentarem a si e as suas famílias.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Permita-me 
V. Exª um aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Com muito prazer, nobre Senador Jonas Pinheiro.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Eminente 
Senador Leomar Quintanilha, hoje pela manhã, em 
Cuiabá, recebi em minha residência um dos líderes do 
sindicato de trabalhadores rurais da cidade de Diaman-
tina. Ele foi até lá para saber a minha opinião sobre o 
movimento apregoado pelo líder nacional do MST, de 
certa forma já também adotado no Estado de Mato 
Grosso. E ele queria saber porque estava previsto que 
Cuiabá recebesse em torno de 2.200 sem-terra, que 
estavam se reunindo para traçar um plano para invadir 
as propriedades no Estado do Mato Grosso, fossem 
elas produtivas ou não, obedecendo a idéia que V. Exª 
traz à pauta do Congresso Nacional, qual seja, a de 
pressionar o cumprimento dos compromissos e das 
promessas do Governo Lula. E V. Exª foi muito feliz 
nisso: O que o produtor rural, aquele que tem a sua 
propriedade consolidada, que está produzindo bens e 
que cumpre a função social dessa mesma proprieda-
de ser invadida. Essas invasões estão programadas, 
principalmente, às margens das rodovias, nas proxi-
midades das cidades, para chamar mais a atenção. 
Portanto, feliz é V. Exª que, preocupado com essa si-
tuação, traz esse tema hoje à Casa. Associo-me a V. 
Exª. Muito obrigado.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Jonas Pinheiro, que tem 
uma compreensão ampla principalmente da atividade 
rural. O Brasil não consegue abrigar aqueles que se 
propõem a cultivar um pedaço de terra e produzir o 
suficiente para o seu sustento e, quem sabe, obter um 
excedente para construir uma condição de dignidade 
para a sua família. O Governo Lula está procurando 
aprimorar o modelo já existente, que, para mim, é equi-
vocado, pois não consulta os interesses daqueles que 
têm terra. E o que vemos, efetivamente, são hordas 
de rotos e famintos, desesperados por não ter o seu 
ganha pão, buscarem nessa vertente que o Governo 

oferece uma oportunidade de trabalhar. E V. Exª tem 
razão quando diz que os acampamentos e os assen-
tamentos estão se multiplicando na proximidade das 
cidades, pois é onde vivem pessoas com dificuldades 
de encontrar um posto de trabalho ou uma forma de 
obter receita própria e que, vêem nessa alternativa, 
um modo de sobreviver. Por isso, os acampamentos 
não vão acabar. Se assentarmos todos os que estão 
hoje acampados, seguramente, amanhã, haverá outra 
quantidade de pessoas originárias das periferias das 
cidades na busca da oportunidade de encontrar um 
modo de sobreviver.

Ouço com muito prazer o eminente Senador Pe-
dro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador Le-
omar Quintanilha, essa é uma matéria sobre a qual, 
sinceramente, todo o Brasil esperava que o Governo 
do Presidente Lula desse encaminhamento. Aliás, na 
campanha, ele dizia, com muita convicção – e, na minha 
opinião, com muita correção –, que, se havia alguém 
que podia fazer a reforma agrária, era ele. Se o povo 
brasileiro escolhesse um Presidente na expectativa 
de que esse Presidente fizesse a reforma agrária, era 
ele, porque conhecia o assunto e, o mais importante, 
tinha a confiança das pessoas, dos sem-terra. E ele, 
Lula, tinha condições de fazer a reforma agrária. Ele 
escolheu para Ministro da Reforma Agrária um homem 
do Rio Grande do Sul, conhecedor da matéria, sério e 
responsável, que tem entre as suas características – no 
Rio Grande do Sul, reconhecíamos isso – a capacidade 
de negociar, de dialogar. Ele era considerado, no Go-
verno Olívio Dutra, a pessoa que fazia as negociações 
internas do Governo. A surpresa nisso tudo é que já 
faz quase um ano e meio e o Governo ainda não disse 
a que veio com relação à reforma agrária. Vamos falar 
com toda a sinceridade, o problema é esse: o Governo 
tinha que chamar os líderes da reforma agrária, sen-
tar à mesa, ficar um ou dois dias naquelas espécies 
de hotéis que eles têm, e discutir, analisar e chegar 
à conclusão: “Vai ser assim; nós, do nosso Governo, 
vamos fazer assim”. Uma vez, li que o Lula disse de-
pois de assumir: “As invasões, essa coisa toda, eram 
necessárias porque o Governo não queria fazer a re-
forma agrária, mas eu quero”. Então, se o ele quer, 
se ele vai fazer, o problema era sentar com os líderes 
da reforma agrária e dizer como é que eles vão fazer: 
“Olha, queríamos assentar 200 mil este ano, mas não 
vai dar. Então, vamos chegar a um acordo de 20 mil, 
50 mil”. Mas não falaram, não discutiram, não propuse-
ram, não disseram nada. Hoje, em termos de reforma 
agrária, é como no tempo de Fernando Henrique: não 
se tem notícia de coisa alguma. Concordo com V. Exª 
que é um absurdo a declaração de Stédile de que abril 
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será vermelho. Isso é horrível, é altamente negativo, 
prejudicial e até criminoso, porque ele está anunciando 
o que vai fazer. E o doloroso é fazer isso no Governo 
Lula, mas, mais doloroso, é que isso está ocorrendo 
porque o Lula não diz uma palavra. Na entrevista, po-
deria chamar o Movimento dos Sem-Terra, o pessoal 
da reforma agrária. Segundo manchete dos jornais de 
hoje, o Presidente Lula manda distribuir recursos para 
a reforma agrária, mas ninguém cumpre. Não estão 
cumprindo as determinações do Lula, do Presidente da 
República, e não acontece nada! A notícia a que V. Exª 
se refere é tão grave e tão importante que justificaria 
que o Presidente da República chamasse os lados in-
teressados para encontrar uma solução, uma proposta 
de como ficará a situação daqui em diante, o que não 
quer dizer que Sua Excelência assentará essas pes-
soas amanhã. Evidentemente, não há condições para 
isso. No entanto, é possível apresentar uma proposta 
para um plano de ação periódico. Lamentavelmente, 
publicam-se essas notícias, como a que V. Exª citou, 
e daqui a pouco a Brigada Militar estará nas ruas e 
pessoas estarão morrendo durante o Governo Lula. E 
nunca imaginamos que esses fatos pudessem ocorrer 
na sua gestão. Manifesto minha solidariedade a V. Exª. 
De tudo que está aí, seria importante que o Governo 
Lula dissesse algo que ainda não falou. Obrigado.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Senador Pedro Simon, V. Exª tem toda a razão quan-
do afirma que havia realmente uma expectativa muito 
grande do setor de que a reforma agrária ocorresse 
no Governo do Presidente Lula. E até acredito que 
o Presidente esteja interessado em fazer a reforma 
agrária e tenha escolhido um Ministro que conheça 
o problema.

No meu entendimento, o modelo é ruim, equivo-
cado. Esse modelo não trará um resultado positivo à 
reforma agrária brasileira. Portanto, espero que o Pre-
sidente reveja essa situação, juntamente com o Minis-
tro Miguel Rossetto, e ofereça ao País, aos produtores 
rurais a tranqüilidade necessária para que aqueles 
que esperam ter um pedaço de terra para trabalhar 
e abrigar sua família encontrem essa oportunidade 
mas numa reforma agrária tranqüila, pacífica. Não é 
preciso incendiar o País nem o meio rural, que está 
dando prestígio ao País. O produto brasileiro, princi-
palmente depois da ação efetiva da Embrapa, assim 
como a agricultura e a pecuária brasileiras tomaram 
uma dimensão extraordinária no contexto social e eco-
nômico deste País.

Senador Antero Paes de Barros, ouço V. Exª com 
muita alegria.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) 
– Senador Leomar Quintanilha, cumprimento V. Exª 

pela oportunidade do seu pronunciamento. Foi dado 
o aviso, mas faço uma pequena correção: o aviso não 
é da semana passada, mas do ano passado, quando 
o MST tinha essa mesma pauta. Naquela ocasião, o 
Governo se mobilizou e estabeleceu o prazo de um 
ano, em razão de haver uma política para desenvolver 
a reforma agrária, mas não aconteceu nada até agora. 
Precisamos discutir o Estado: como ele funciona, qual 
é o seu aparelhamento, a sua eficiência, se as pessoas 
que ocupam funções públicas têm ou não capacidade 
para fazer essas coisas acontecerem dentro das suas 
funções ou se há falta de vontade política do Governo 
do PT de fazer a reforma agrária. Quero acreditar que 
uma das coisas com as quais o Presidente Lula é mais 
comprometido é com a reforma agrária, que faz parte 
da sua história, da sua vida, da sua biografia. O Presi-
dente sempre lutou pela reforma agrária. E o Ministro 
da Reforma Agrária, Miguel Rosseto, é ligado aos mo-
vimentos, tem a credibilidade dos movimentos. Sendo 
assim, é a questão burocrática, do aparelhamento do 
Estado que não deixa a coisa funcionar. E isso tem 
que funcionar. A Senadora Serys Slhessarenko me diz 
que lá no nosso Estado, em Mato Grosso, há questões 
gravíssimas. Por exemplo, o Ministério Público entrou 
com uma ação proibindo a desapropriação no Estado 
enquanto não forem devolvidas à União as terras pú-
blicas, o que foi acolhido pelo Juiz Federal. Então, é 
preciso retomar as terras públicas, mas muitas delas 
estão ocupadas por grandes fazendeiros que produ-
zem enorme quantidade de grãos e ajudam o Brasil na 
questão da balança comercial. O Brasil está entre duas 
situações: primeiro, precisa prestigiar o agronegócio 
e, segundo, precisa diminuir o custo Brasil, investir na 
infra-estrutura, melhorar as nossas estradas, melho-
rar os nossos portos e tornar os nossos produtos mais 
competitivos em nível internacional. Isso é verdade, 
mas há uma injustiça tão grande e tão atravancadora 
do desenvolvimento quanto essas: é preciso fazer a 
reforma agrária, que não é um tema de agora, é um 
tema de quinhentos anos. É um tema que assusta, 
assim como assusta também a continuidade da injus-
tiça. Creio que o Movimento está no seguinte dilema: 
acredita mais uma vez, espera mais um ano ou acre-
dita naquele velho adágio popular lá do nosso Mato 
Grosso que diz “Vai esperar? Então, morre o burro e 
mais quem toca”. O MST está entendendo que, ou 
age como movimento para ocupar, resistir e produzir 
e obter aquilo que sempre reivindicou, ou acabará não 
tendo acesso à política de reforma agrária. Vamos ob-
servar. Há um ano o MST vem recebendo promessas e 
o processo pode se tornar mais célere inclusive com a 
contribuição do Congresso Nacional. Todos temos esse 
discurso agora em abril. Quero ver esse discurso na 
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hora da elaboração do orçamento, porque a prioridade 
deve ser colocada no orçamento. Esse discurso nós 
queremos ver refletido no orçamento. Então, vamos 
unir os que defendem o Movimento dos Sem-Terra 
com os que defendem o agronegócio e vamos fazer 
a defesa de recursos para a promoção da reforma 
agrária. Aí, tranqüilizaremos a todos, melhoraremos 
o Brasil e diminuiremos a injustiça. Parabenizo V. Exª 
pela oportunidade do pronunciamento.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Agradeço a V. Exª o aparte, com o qual concordo. 
Esse fato não é isolado, ele acaba aumentando a 
sua pressão em decorrência das dificuldades que o 
País experimenta, inclusive para crescer. A partir do 
instante em que o País não cresce economicamente, 
os substratos sociais, por não terem alternativas de 
aproveitamento da sua capacidade de trabalho, aca-
bam buscando essa alternativa, que vislumbram ser 
a correta para buscar a sobrevivência.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Senador Leomar Quintanilha, permite-me V. Exª um 
aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Ouço com prazer a nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Senador, o MST é um movimento de credibilidade, 
inclusive internacional. É o Movimento organizado mais 
forte deste País. A reforma agrária tem que ocorrer, 
não tenho dúvida. Chega de superconcentração de 
terra neste País, que vem desde o seu descobrimento, 
começou com as Capitanias Hereditárias. Se tivésse-
mos tempo, faríamos aqui um histórico dessa super-
concentração de terra e a razão da não-realização da 
reforma agrária no Brasil. Como disse o Senador An-
tero Paes de Barros, em Mato Grosso, por exemplo, 
a situação é dificílima. Há terra que não acaba mais, 
mas há também muitos sem-terra. E não se consegue 
fazer a tal da reforma agrária. Existe uma decisão ju-
dicial de que não se pode desapropriar terra em Mato 
Grosso, enquanto não houver o resgate das terras pú-
blicas. E considero uma decisão correta. Há 3 milhões 
de hectares de terras públicas apropriadas de forma 
absolutamente indevida e irregular e que devem ser 
retomadas. Em Mato Grosso, não se deve investir mais 
dinheiro em desapropriação de terras. O dinheiro deve 
ser utilizado em políticas agrícolas para micro e pe-
quenos agricultores. E devem ser resgatadas as terras 
públicas. Mas quem as entrega, Senador? Pessoas que 
se apossaram de 10, 20, 30, 50 mil hectares, de forma 
indevida e irregular, e não entregam a terra. Recorrem 
da sentença, e o juiz federal decide a favor do resga-
te da terra pública. Mas é óbvio que a pessoa que se 

apossou de 30 mil hectares de terra e a cultiva gratui-
tamente como “dono” recorre às instâncias superiores. 
E nossa Justiça, como bem sabemos, é lentíssima. A 
situação é esta: não se pode desapropriar e, por ou-
tro lado, o resgate da terra pública é moroso. Então eu 
pergunto: como fazer reforma agrária em Mato Grosso? 
A reforma agrária é necessária, é essencial e urgente. 
Mas são criados mecanismos a fim de inviabilizá-la. 
Infelizmente, é o poder do grande capital, do grande 
latifúndio, que a inviabiliza. Muito obrigada.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Senadora, V. Exª tem razão. Compete ao Governo 
adotar providências urgentes e imediatas que a ques-
tão tão importante requer. O que o Governo não pode 
e o Brasil não aceita é que essa luta fratricida conti-
nue. São irmãos brigando com irmãos em razão de 
um pedaço de terra em um País de dimensão conti-
nental, com terras sobrando para todos os lados. Isso 
não faz sentido.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Leomar Quintanilha, permite V. Exª um aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Eminente Senador Sérgio Guerra, já não sou mais 
dono do meu tempo. Se a Mesa concordar, ouvirei V. 
Exª com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PFL – TO) 
– O tempo de V. Exª já se esgotou, Senador Leomar 
Quintanilha, mas a Mesa espera que seja breve o apar-
te do Senador Sérgio Guerra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Agradeço a 
atenção de V. Exª, Senador Leomar Quintanilha, bem 
como a condescendência do Sr. Presidente. Hoje o 
jornal Folha de S.Paulo publica um texto do Senador 
Jorge Bornhausen – V. Exª deve ter lido –, em que S. 
Exª analisa o problema da exportação brasileira de 
soja e os descontos concedidos na safra brasileira, 
o que implica redução de preço por conta de baixa 
produtividade, defeitos de sistema, que tem origem 
na falta de infra-estrutura brasileira para suportar as 
exportações agrícolas. O fato concreto é que a socie-
dade econômica brasileira afirma, e com razão, que 
o grande problema do setor público no Brasil, de uma 
maneira geral, e do Governo Federal, em especial, não 
é colaborar, é não prejudicar. Difícil é produzir. Esperar 
apoio governamental é ilusão pura, simples, histórica. 
Não se dá, e não se dá muito menos agora. O tema do 
discurso de V. Exª, os fatos que estão aí nos jornais são 
extremamente preocupantes. Este País está susten-
tado na nossa capacidade de produção agrícola, que 
não deve lá muito aos Governos e, de uma maneira 
muito clara, não deve quase nada a este Governo. E, 
neste instante, quando surge outra vez e começa a se 
confirmar toda uma ação com vistas à apropriação de 
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terras para, de uma maneira concreta, levar o Governo 
a fazer a reforma agrária, penso que todos devemos 
nos unir – e não é uma questão partidária – nesta que 
é uma das prioridades sociais brasileiras: a reforma 
agrária. Qual é o limite dessa prioridade? Ela tem que 
ser prioridade, mas deve-se considerar de outro lado 
a capacidade de produzir. Devemos ser tão decididos 
a fazer a reforma agrária quanto devemos também 
ser decididos a proteger a produção existente, a fazer 
com que o esforço de reforma agrária e o de produção 
sejam coincidentes, juntem-se, porque o problema de 
quem não tem terra no Brasil e o problema de quem 
tem terra no Brasil é exatamente o Governo e a falta 
de uma política agrícola. Ministros se sucedem, uns 
mais talentosos, outros menos, uns mais adaptados 
ao problema que estão enfrentando, outros menos 
adaptados, mas o fato concreto é que o Ministério da 
Agricultura é um Ministério sem a menor importância 
econômica, e o Ministério da Reforma Agrária, menos 
ainda. Não é nem o fato de ter prioridade no orçamen-
to, porque não há prioridade em orçamento quando o 
contingenciamento é de 80%. Toda a prioridade é do 
Governo Federal e este não dá prioridade à produção 
agrícola de nenhuma forma, como não dá prioridade 
à produção alguma. A prioridade é o arrocho, a priori-
dade é o controle monetário, são as taxas de juro. No 
mais, tudo é conversa e ficção. As políticas sociais 
pelas quais o PT lutou a vida inteira, neste Governo, 
são rigorosamente inexistentes. Não há políticas que 
se transformem em ação, são apenas intenções que 
não se confirmam em método para fazer as coisas 
acontecerem. Este é um Governo que não tem come-
ço, meio e fim. E o Brasil está pagando um preço ele-
vadíssimo por isso. Se agora os trabalhadores voltam 
a invadir as terras à procura do espaço para viverem, 
de uma Reforma Agrária que a América Latina, em 
grande parte, já fez e que o Brasil não fez, estaremos 
dando uma demonstração de incapacidade pública, de 
um Partido que governa o Brasil com a prática comple-
tamente diferente da que prometeu nos seus longos 
anos de existência.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Agradeço ao eminente Senador Sérgio Guerra pelas 
ponderações que faz, considerando-as apropriadas, 
oportunas, notadamente quando fala sobre as condi-
ções que deveria o Governo dar a quem produz, que 
praticamente inexistem. 

Trabalhei no Banco do Brasil por muitos anos e vi, 
acompanhei de perto, fui testemunha ocular das dificul-
dades que o produtor brasileiro tinha pela inexistência 
de estradas e de programas de assistência à moradia, 
no interior do País, além da dificuldade enorme para 
educar suas crianças e receber atendimento às suas 

demandas de saúde. Esses problemas não se resol-
veram; diminuíram, mas não se resolveram.

Quanto à reforma agrária, somos um País de di-
mensão continental e a sociedade clama por ela. É im-
perativo que o Governo encontre um caminho efetivo e 
correto para implementá-la urgentemente, distendendo 
essa pressão que existe sobre o meio rural.

Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. 
Exª e espero voltar ao assunto, em razão da sua im-
portância, em outras oportunidades.

Era o que tinha a registrar. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PFL – TO) 

– Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro por 
até vinte minutos, para proferir seu discurso.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, ao longo 
da História, tem perdido sucessivas oportunidades de 
alcançar níveis mais elevados de renda e de desenvol-
vimento. Pode-se observar isso, em maior ou menor 
escala, em pequenas indecisões ou em estratégias 
governamentais equivocadas.

Perdemos uma grande oportunidade de nos fir-
marmos no comércio mundial quando, por exemplo, 
reinávamos soberanos e absolutos na produção e na 
exportação do café, porque confiamos excessivamente 
naquela monocultura. Na produção de borracha, que, 
no seu auge de comercialização, chegou a disputar 
com o café a primazia das exportações, fomos supe-
rados pelos concorrentes asiáticos.

Por indecisão, por falta de agressividade comer-
cial ou por falta de visão estratégica, insistimos, numa 
época, em manter uma reserva de mercado para o se-
tor de informática e fomos superados nessa tecnologia 
por países até então pouco expressivos.

Estamos debatendo, agora, a conveniência de 
produzir e de comercializar organismos geneticamen-
te modificados, os chamados produtos transgênicos. 
A indecisão do Governo, traduzida em inacabáveis 
disputas burocráticas e instigada freqüentemente por 
questionamentos de ativistas ecológicos, pode, mais 
uma vez, nos levar a perder espaço no comércio inter-
nacional. Além disso, a liberação dos produtos transgê-
nicos, especialmente de alimentos, sofre contestações 
judiciais que desestimulam as pesquisas e reduzem 
a produtividade.

As Medidas Provisórias nºs 113 e 131, assina-
das pelo Presidente Lula, autorizando a venda da soja 
transgênica das duas últimas safras – mas limitando o 
prazo para a sua comercialização –, são uma demons-
tração do dilema governamental.

Hoje, Sr. Presidente, temos, no Brasil, ao lado des-
sa contenda sobre a liberação dos produtos transgêni-
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cos, um razoável número de pesquisas em andamento, 
devidamente autorizadas pelo Governo, e uma lavoura 
clandestina, em volume também considerável, para o 
abastecimento dos mercados interno e externo, lavoura 
essa que aumenta e se expande cada vez mais.

O produto que mais concentra essa polêmica é a 
soja transgênica, cultivada inicialmente no Rio Grande 
do Sul, em face da sua proximidade da Argentina, país 
onde é livre esse cultivo. Em vista disso, as semen-
tes de soja modificada facilmente cruzam a fronteira, 
contrabandeadas. Hoje, acredita-se que 80% da pro-
dução de soja em território gaúcho sejam de produto 
geneticamente modificado, montante que equivale a 
quase 10% da produção nacional. Nos demais Esta-
dos produtores de soja, as variedades transgênicas 
resistentes ao herbicida glifosato se expandem sem 
nenhum controle, alimentadas por sementes de pro-
cedência questionável, que nem sempre são devida-
mente adaptadas a cada região.

O comportamento do Governo brasileiro nessa 
questão revela, além de indecisão, desconhecimen-
to do assunto e uma absurda incoerência. O desco-
nhecimento do assunto mostra a posição de extremo 
conservadorismo no que diz respeito à liberação dos 
produtos geneticamente modificados, em que pesem 
as evidências de que seu uso não apresenta riscos. 
O princípio da precaução é considerado ao máximo, 
chegando, muitas vezes, ao exagero, sem levar em 
consideração os limites do razoável. Aliás, Sr. Presi-
dente, o princípio da precaução tem sido usado tanto 
para impedir os organismos geneticamente modificados 
quanto para justificar a invasão do Iraque.

Muitos desses produtos, cujo cultivo e consumo 
são questionados no Brasil, já são utilizados em grande 
escala em vários países, bastando lembrar que a União 
Européia, sempre tão exigente quanto às condições 
fitossanitárias, importa soja transgênica dos Estados 
Unidos. E pior: nem por isso a União Européia paga 
preços superiores para os produtos brasileiros não 
transgênicos, que, nessa desigualdade de condições, 
acabam perdendo competitividade. Agora, a China, 
grande importadora de soja, acaba de liberar, sem ne-
nhuma restrição, as importações de soja transgênica 
brasileira, a partir do próximo dia 20 de abril. 

A incoerência, Srs. Senadores, manifesta-se nas 
próprias medidas provisórias que liberaram a comer-
cialização da safra de soja transgênica. Ora, se a sa-
fra pode comprometer a saúde humana ou animal, ou 
ainda o meio ambiente, o Governo agiu de forma irres-
ponsável, sobrepondo à segurança da população um 
interesse econômico. Se não existe esse perigo, então 
não há motivo para limitar essa liberação em cada sa-
fra. Mais ainda, cabe questionar por que proibimos a 

produção de transgênicos em nosso País quando es-
ses produtos, importados, são consumidos diariamente 
por grande parcela de nossa população.

Por outro lado, a condenação de produtos geneti-
camente modificados não é unânime no Governo Lula. 
Muitos, no Governo, têm a consciência de que o Brasil, 
se demorar a decidir pela liberação dos transgênicos, 
poderá perder competitividade no mercado externo.

A discussão no Brasil sobre os organismos gene-
ticamente modificados tem assumido uma postura mais 
emocional que racional, perdendo o cunho científico 
que deveria nortear a discussão. Além disso, vemos 
que ela se tem concentrado quase que estritamente 
na soja transgênica, abstendo-se de considerar as 
inúmeras possibilidades de utilização da transgenia, 
como, por exemplo, na medicina e na saúde humana, 
além de em outras áreas da agricultura. Na realida-
de, o que está em jogo não é tão-somente se vamos 
plantar ou não soja geneticamente modificada, como 
a soja Roundup, da Monsanto, mas definir com mais 
urgência se o Brasil quer desenvolver essa tecnologia 
ou ser apenas um usuário dela; ou ainda, se quer des-
considerar as possibilidades oferecidas pelos avanços 
científicos.

A discussão tem-se tornado, portanto, limitada 
e tendenciosa e, com isso, tem dado margem a ar-
gumentações empíricas, que fogem ao escopo da ra-
cionalidade científica. Muitas vezes, vem sendo ainda 
orientada de modo que ofusque outros interesses, os 
quais, certamente, não são os da sociedade brasileira 
nem os do Brasil.

Agora, Sr. Presidente, estamos nesta casa com o 
PLC nº 9, de 2004, que trata da política de biossegu-
rança. Após ser apresentado pelo Presidente da Repú-
blica, o projeto sofreu diversas alterações na Câmara 
dos Deputados e veio ao Senado Federal. 

Tive a oportunidade de acompanhar as nego-
ciações na Câmara dos Deputados e de analisar com 
profundidade o texto aprovado por aquela Casa. Es-
tou convencido de que o Senado Federal poderá dar 
uma valiosa contribuição para o aperfeiçoamento da-
quele texto.

Isso porque esse texto que está em tramitação 
apresenta pontos questionáveis, cria processos deci-
sórios extremamente burocráticos e morosos, os quais, 
se colocados em prática, retardarão, por anos e anos, 
o desenvolvimento da transgenia em nosso País, não 
somente no campo da pesquisa, como também na sua 
utilização comercial. Além do mais, do jeito como está, 
implantar-se-á no Brasil, mais uma vez, uma “moratória 
branca”, alimentada pela sistemática burocrática, que 
propõe ou que deixa, inclusive, de privilegiar os conhe-
cimentos científicos dos nossos pesquisadores.
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Como está o texto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, haverá um engessamento da pesquisa 
de OGM no Brasil que comprometerá especialmente 
a Embrapa, o grande patrimônio científico brasileiro, 
e, de imediato, o setor de produção de sementes no 
Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao finalizar 
este breve pronunciamento, quero alertar os Membros 
desta Casa para a necessidade de assumirmos o com-
promisso de iniciar desde já as discussões e a negocia-
ção do projeto de biossegurança, agora em tramitação 
no Senado, para que, assim, possamos deliberar sobre 
essa matéria com conhecimento de causa e, devido a 
ser um assunto difícil, mas estratégico, com o tempo 
necessário. Não podemos deliberar sobre matéria de tal 
importância e de tão extensa repercussão sob o calor 
de emoções idealistas ou sob o efeito de argumentos 
empíricos e sentimentalistas, que deixam de lado os 
argumentos gerados no campo da ciência. 

Não podemos nos deixar levar pelos apelos da-
queles que desejam, na verdade, apenas criar barreiras 
ao uso de transgenia no Brasil. Não podemos, mais 
uma vez, repetir os erros do passado e deixar passar 
a oportunidade de tratar esse tema com a seriedade, 
o compromisso e a segurança exigidos.

Antes de terminar, eu gostaria de ouvir os apar-
tes solicitados pelos eminentes Senadores Leomar 
Quintanilha e Alvaro Dias, respectivamente.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-
nador Jonas Pinheiro, não ouvi parte do importante 
pronunciamento que V. Exª faz nesta tarde à Casa, 
porque tive que desempenhar outra ação fora do ple-
nário. Entretanto, conheço a posição de V. Exª, pois já 
havíamos conversado anteriormente sobre o perigo de 
o Brasil perder uma grande oportunidade, em razão do 
imbróglio, principalmente jurídico-burocrático, que está 
impedindo e dificultando o desenvolvimento da trans-
genia neste País. Ora, já pudemos verificar a excelên-
cia do trabalho prestado pelos cientistas da Embrapa. 
Eles já nos apresentaram, reiteradas vezes, diversos 
cultivares por eles desenvolvidos e explicaram-nos a 
importância da inserção do País na modernização da 
atividade agrícola. Para isso, a transgenia é bastante 
relevante. Portanto, mesmo não tendo ouvido o pro-
nunciamento de V. Exª, sei que V. Exª defende que o 
País deve cuidar deste assunto com a maior rapidez, 
sob pena de ficarmos em atraso diante do mundo de-
senvolvido, que tem obtido diversos progressos com 
a transgenia. Aqui no Brasil, o assunto é muito mais 
de natureza comercial do que científica ou ambiental, 
porque fala-se muito, discute-se muito e proíbe-se o uso 
da soja transgênica, enquanto muitos outros produtos 
estão sendo consumidos, como a batata, o algodão, o 

milho, a canola, a insulina, que tem trazido tantos be-
nefícios aos diabéticos. Portanto, cumprimento V. Exª 
e trago a minha solidariedade pelo pronunciamento 
que faz à Casa.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito 
obrigado, eminente Senador Leomar Quintanilha. Re-
almente, temos conversado sobre esse assunto há 
alguns anos. Por isso, incorporo, com muito prazer, o 
aparte de V. Exª ao meu humilde pronunciamento. É 
verdade: são 75 milhões de hectares de terras ocupa-
das com a agricultura transgênica em todo o mundo. 
Alguns dizem que a transgenia faz mal ao meio am-
biente. Ora, meu Deus do céu, quem usa algodão Bt, 
do Bacillus thuringiensis, aplica inseticida na sua 
lavoura apenas uma ou duas vezes; mesmo assim, 
contra outro tipo de pragas que não sejam as chama-
das lagarta-rosada, lagarta-da-maçã ou curuquerê, 
as três piores pragas do algodão. Quem não usa o Bt 
tem que aplicar, de 10 a 15 vezes, o agrotóxico na sua 
plantação. É apenas um pequeno exemplo em prol da 
idéia de que o meio ambiente não é prejudicado, mas 
é apoiado pela transgenia na agricultura.

Com muito prazer, como o meu tempo ainda me 
permite, quero ouvir o aparte do eminente Senador Al-
varo Dias, do Paraná, Estado em que estamos tratando 
desse problema com muitas complicações.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Jonas Pinheiro. V. Exª, sempre muito 
oportuno, defende a produção, a produtividade com 
qualidade e a preservação da saúde dos brasileiros. 
Ora, não podemos ficar atrelados ao que é retrógra-
do enquanto constroem um mundo novo lá fora, com 
avanço e modernidade. V. Exª tem razão quando pede 
alterações na proposta oriunda da Câmara. Creio que 
é fundamental alterar essa lei de biossegurança votada 
pela Câmara dos Deputados. Pelo menos quatro pon-
tos cruciais devem ser alterados, a favor do avanço e 
da modernização. Não podemos também retardar essa 
tramitação em função dos acontecimentos no Brasil. 
E V. Exª acompanha de perto o que ocorre no meu 
Estado, o Paraná, onde a intransigência do Governo 
local produz um prejuízo incalculável aos produtores 
rurais, às cooperativas, às transportadoras, enfim, ao 
Estado e ao País, como se o Estado fosse uma ilha e 
como se o Paraná fosse uma República, dispensado 
das obrigações com a legislação da União. Senador 
Jonas Pinheiro, cumprimento V. Exª pela competência 
com que sempre aborda essa questão.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Fico imaginando o 
seguinte: se 80% dos gaúchos usam produtos trans-
gênicos, será que se pode dizer que eles estão fora 
da realidade por estarem se sujeitando, mesmo de 
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forma ilegal – hoje legal por força de duas medidas 
provisórias, as de nºs 103 e 131 –, aos transgênicos? 
Será que querem afrontar o Governo em função disso 
ou será que aqueles que não querem a transgenia no 
Brasil querem, de fato, desmoralizar aquilo que está 
dando certo em nosso País?

Senador Alvaro Dias, o Estado de V. Exª, o Paraná, 
líder da agricultura no País, tem exportado para outros 
Estados os conhecimentos adquiridos naquela terra.

O Senador Leomar Quintanilha falou das pesqui-
sas que temos, mas não podem ser usadas. Já existem 
1,6 mil hectares de transgênicos sendo brindados: são 
usados em pesquisa, mas não podem ser utilizados 
normalmente. No Estado de V. Exª, Senador Alvaro 
Dias, a Coodetec, Cooperativa Central Agropecuária 
de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Ltda., 
tem 1,2 mil hectares de cultura transgênica pesquisada, 
pronta para liberar esse produto para todo o Brasil.

Agradeço e incorporo, com muito prazer, o aparte 
de V. Exª ao modesto pronunciamento que faço, hoje, 
sobre transgênicos, dizendo mais: que as Comissões 
por onde tramitará o projeto, que trata também de 
biotecnologia, que está chegando, ou que já chegou 
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos – e 
deve ser aprovado nesta Casa um requerimento do 
eminente Senador Osmar Dias, pedindo que vá para 
a Comissão de Educação –, evidentemente, elas de-
verão fazer um trabalho conjunto, para que se apresse 
a aprovação desse projeto que veio da Câmara para 
o Senado Federal. 

Portanto, Srª Presidente, peço desculpas pelo mi-
nuto de atraso e concluo dizendo que temos que ter, no 
mínimo, o compromisso de aprender com a História.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, 
o Sr. João Ribeiro, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhes-
sarenko, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem de ins-
crição, ao Senador Alvaro Dias.

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há algumas horas, o 
Presidente Lula disse estar otimista e negou a crise 
política no Governo, em solenidade no ABC Paulista, 
mais precisamente na General Motors, em São Ca-
etano do Sul, onde entregou 305 viaturas à Polícia 
Rodoviária.

O Presidente da República indagou o seguinte:

Os adversários criam uma situação apa-
rente de instabilidade no governo com objetivos 
eleitorais. Será que a crise já não é a eleição 
de 2004? Será que as pessoas não estavam 
preocupadas que meu partido pudesse ganhar 
muitas cidades e precisavam fazer o debate 
político?

Sua Excelência disse que não há crise no Governo 
nem no São Caetano, mas no Corinthians. Vamos rele-
var a um segundo plano as comparações do Presidente, 
que tem sido muito infeliz ao fazê-las. Não é possível 
que se queira comparar a crise do Corinthians à do 
Governo. A crise do Governo é uma crise de gestão, 
matriz geradora das crises política, econômica, social 
e, sobretudo, ética, que abalam o País.

O reflexo da crise está nas pesquisas de opinião 
pública anunciadas no final de semana e, ainda hoje, 
mais uma, a pesquisa CNT-Sensus revela a queda de 
popularidade do Presidente da República e de apro-
vação do Governo, cerca de vinte e dois pontos per-
centuais desde o início do Governo até este momento 
de queda.

É evidente que há a crise. Quando João Pedro 
Stédile, do MST, manifesta, de forma revoltada, o seu 
inconformismo com a política desenvolvida pelo Go-
verno em matéria de reforma agrária é a repercussão 
da crise.

Não estou afirmando que está certo o MST, mas 
estou procurando dizer, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que a revolta do líder dos sem-terra é conse-
qüência do desastre de gerenciamento do Governo no 
que diz respeito à reforma agrária do País.

É conseqüência da ausência de autoridade, de 
liderança e, sobretudo, de capacidade de execução 
de qualquer programa governamental. Aliás, não há 
programa de Governo em execução no Brasil.

À frente, vamos mostrar que é impossível execu-
tar um programa de governo investindo apenas 0,8% 
do que está previsto para investimentos no primeiro 
trimestre do ano.

É preciso destacar, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores... Antes disso, quero informar à Casa que, 
na próxima terça-feira, o Sr. João Pedro Stédile, do 
MST, deverá comparecer à CPMI da terra para pres-
tar esclarecimentos sobre suas últimas declarações e 
para que esta Casa possa ouvir dele também as suas 
expectativas em relação ao Governo, a sua decepção, 
a sua frustração, enfim, as suas propostas para que se 
possa celebrar a paz no campo, indispensável para a 
continuidade desse processo de evolução notável que 
vive a agricultura brasileira, agregando valores tecno-
lógicos e produzindo cada vez mais, competindo em 
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produtividade e qualidade com as principais nações 
do mundo. 

Esse processo não pode ser comprometido pela 
ausência de liderança e de autoridade do Governo e, 
sobretudo, pela sua incapacidade de executar qualquer 
plano de reforma agrária no País. 

Há, assim, falta de inspiração, de criatividade, há 
paralisia do Governo, provocando essa crise que se 
reflete no exterior. As captações externas no Brasil ca-
íram de US$1,8 bilhão em janeiro para US$50 milhões 
em março, até o último dia 25. Veja, Senador Sérgio 
Guerra, que são números incríveis, que não podem 
ser ignorados por quem faz a análise do desempenho 
do Governo. O Presidente da República, ao afirmar 
que não há crise no Governo, mas no Corinthians, 
deveria, antes de mais nada, verificar esse dado, que 
é sinalizador da crise econômica vivida pelo Brasil e, 
sobretudo, da crise de credibilidade, porque o inves-
tidor estrangeiro se afasta, quando não acredita. O 
que está ocorrendo, neste momento, no País, é uma 
fuga, talvez sem precedentes, do capital externo, em 
detrimento do crescimento econômico e da geração 
de empregos.

O risco país Brasil é outro sinalizador da crise e 
ultrapassou o de outros países emergentes. Em janeiro, 
era, em média, 8% superior ao dos emergentes; em 
fevereiro, saltou para 22%; e, agora, em março, chega 
a 30%. Portanto, o que cresce não é a economia; neste 
primeiro trimestre, o que cresce, de forma dramática, 
é o risco país Brasil, e isso tudo provocado pela para-
lisia do Governo.

O Tesouro Nacional deixou de vender letras do 
Tesouro, com vencimento em julho de 2005, o que se 
agravou, sobretudo, depois do escândalo Waldomiro 
Diniz. E o Presidente diz que não há crise. E o Ministro 
José Dirceu disse que o caso Waldomiro está encerrado. 
Provavelmente, para S. Exª está encerrado; para o País, 
não. Para esta Casa, não pode estar encerrado.

Há outros dados, que revelam a gravidade da 
crise econômica e social vivida pelo Brasil. Segundo 
estudo realizado pela Serasa – todos sabemos que ela 
é a maior empresa do Brasil em informações e análise 
de economia –, a quantidade de falências decretadas 
e de concordatas deferidas apresentou, em fevereiro, 
um crescimento de 52,8% em relação ao registrado 
no mesmo mês do ano de 2003. Foram decretadas 
324 falências no mês passado, o equivalente a uma 
média diária de 19,1 documentos; em fevereiro do 
ano passado, o número foi de 251, com média diária 
de 12,5 documentos. No primeiro bimestre deste ano, 
foram concedidas 60 concordatas, um aumento de 
81,8% em comparação com o mesmo período do ano 
passado. E para o Presidente não há crise. Um cres-

cimento de 50% de concordatas e falências no País 
é a constatação real e visível da crise econômica que 
estamos vivendo.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva disse também estar 
otimista, porque o Governo possui mais dinheiro para 
investir este ano. Segundo Sua Excelência, outra ra-
zão para o otimismo é o fato de os juros reais serem 
os mais baratos dos últimos anos. O Presidente dis-
se que há mais dinheiro para investir, mas o Governo 
não investe. A questão não é ter o dinheiro. A questão 
deixou de ser o dinheiro e passou a ser a capacidade 
de aplicá-lo.

O Governo tem demonstrado incapacidade, tanto 
que apenas 0,8% dos investimentos previstos no Orça-
mento da União para 2004 foram executados no primei-
ro trimestre. Os valores pagos somam R$109 milhões. 
E pasmem, Srªs e Srs. Senadores: descontando-se os 
R$46,9 milhões da prestação do novo avião do Lula, 
sobram apenas R$62 milhões para investimentos em 
todos os Ministérios. Portanto, a primeira prestação 
do avião do Lula consumiu valor quase igual àquele 
investido por todos os Ministérios.

Não se trata de uma piada. Não estou brincando 
ou fazendo chacota com o Governo; não estou debo-
chando da sua incompetência. Estou revelando um dado 
que consubstancia, lamentavelmente, a incompetência 
do Governo. Em sete Ministérios, os investimentos têm 
execução zero ou 0,01, que é igual a zero. Sete Minis-
térios do atual Governo não tiveram competência para 
investir 1% sequer do que estava previsto.

E como quer o Presidente que o País cresça 
economicamente? De que adianta o discurso do Pre-
sidente da República, do Presidente do Banco Central 
e, provavelmente, do Ministro Antônio Palocci ama-
nhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, de que 
haverá crescimento em 2004? Houve quem dissesse 
que cresceremos 4,5%. Como, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores? Como será possível crescer diante 
desse cenário de incompetência absoluta na gestão 
do atual Governo?

Repito: em um país pobre, de milhões de desem-
pregados, onde a violência cresce de forma avassa-
ladora, onde a pobreza aumenta assustadoramente 
a cada dia, o Governo gasta quase a metade dos 
investimentos do período no pagamento da primeira 
prestação do avião, para que o Presidente possa, com 
muita mordomia, com muito prazer, com muito luxo, 
viajar pelo mundo afora. São US$56,713 milhões, ou 
seja, R$166 milhões! Estamos indignados, Srª Pre-
sidente, porque países poderosos do mundo não se 
utilizam desse tipo de aeronave para o transporte do 
Presidente da República. Um país como o nosso não 

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL532     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL532     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



08660 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 200408660 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

pode se dar ao luxo desse desperdício. Isso é mega-
lomania do Presidente da República. Jamais imaginei, 
conhecendo a origem do Presidente Lula, que pudesse 
Sua Excelência chegar a extrapolar os limites do bom-
senso em matéria de megalomania.

Concedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra, 
com satisfação.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Alvaro Dias, o discurso de V. Exª hoje é mais uma 
demonstração lúcida da forma como nós, do PSDB, 
encaramos, com tranqüila isenção, a crise que atra-
vessamos. As palavras do Presidente Lula – referidas 
por V. Exª, afirmando de que, neste momento da vida 
brasileira, não há crise, que a crise é coisa inventada 
– são extremamente preocupantes. O Presidente da 
República, com as responsabilidades de um regime 
presidencialista como o nosso, eleito por uma maioria 
como aquela que o elegeu, depositário de muitas es-
peranças, teria obrigação de ter um mínimo de sinto-
nia com os fatos. E essa sintonia não existe, o que fica 
claramente demonstrado quando o Presidente esquece 
o Brasil real e faz uma afirmativa típica de ditadores, 
que, em vez de encararem a situação como de fato é, 
afirmam frases como esta: “Essa crise foi inventada”. 
Inventada por quem? Por qual razão todos os gran-
des órgãos de divulgação brasileiros insistentemente 
divulgariam matéria negativa para o Governo? Será 
que a imprensa brasileira teria sido tomada de um for-
te oposicionismo antipetista? Por que razão o País e 
suas forças, todos demonstrando preocupação e um 
iluminado, na posição de Presidente da República, 
acha que todos estão errados, que nada disso existe, 
que tudo é ficção, como se na realidade os fatos não 
preponderam? Eles preponderam, sim, como V. Exª os 
está relacionando, como essa brincadeira de comprar 
avião, essa política de incapacidade total que o Go-
verno demonstra em todos os seus Ministérios, sem 
exceção. Lá no Nordeste, por exemplo, tivemos, há 
cerca de dois meses, grandes enchentes. No passado, 
diante de calamidades como essa, o Governo Federal 
fazia uma medida provisória e providenciava alguns re-
cursos, sempre insuficientes, mas que chegavam mais 
ou menos na hora para enfrentar a situação que se 
apresentava. O Governo Lula anunciou alguns milhões 
de reais; só que esses reais não existem, como não 
existem as suas promessas, como não se comprova o 
Fome Zero. Agora mesmo, o Presidente vai ao Nordes-
te, no meio dessa situação na qual falta dinheiro para 
continuar uma obra de R$50 mil, e anuncia uma política 
de recuperação da Bacia do São Francisco e de trans-
posição das águas do rio São Francisco. Trabalho para 
alguns bilhões de dólares. Sou nordestino, bem como 
o Presidente da República. No tempo da ditadura, os 

generais chegavam no Nordeste e anunciavam metas 
magníficas, extraordinárias, valores impensáveis para o 
homem simples e pobre de lá – como simples e pobre 
foi o Presidente Lula. Ninguém acreditava nisso. E o 
Presidente insiste, chega agora ao Nordeste e, como 
se fosse um general daqueles tempos, afirma que vai 
produzir um milhão de empregos, quando todo dia fe-
cha uma pequena unidade comercial em Pernambuco, 
uma pequena unidade fabril e a agricultura não tem 
financiamento. O efeito das inundações ainda nem foi 
enfrentado. De maneira muito concreta, o Governo 
não existe. O Ministério dos Transportes é uma brin-
cadeira. Nossa safra agrícola está sendo punida, sob 
o ponto de vista internacional, com descontos sobre 
os preços dos produtos brasileiros – US$1,2 bilhão. 
A questão é tratada pelo Senador Jorge Bornhausen 
em magnífico artigo publicado pela Folha de S.Paulo. 
O Presidente diz que nada disso existe, que estamos 
inventando. Não é apenas esse tal caso Waldomiro. 
Esse é apenas um sintoma de que não se está falan-
do sério. Há toda uma situação – como no discurso de 
V. Exª fica claro – de alienação, de autoritarismo e de 
subestimação do País, o que preocupa a todos. Afeta 
a confiança de todos nas instituições democráticas que 
o nosso Presidente deveria representar e honrar. No 
entanto, não o faz e ainda pronuncia discursos aliena-
dos, como o de hoje.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado pelo aparte, Senador Sérgio Guerra.

Quero resumir a questão financeira. O Governo 
gastou R$47 milhões na prestação do avião e apenas 
R$62 milhões restaram para investimentos em todos os 
Ministérios. Os R$15 milhões previstos no orçamento 
para o fomento à operação de trabalho e renda não 
foram tocados, nenhum centavo foi liberado. Trabalho 
e renda, não; avião, sim.

No Ministério dos Transportes, ficaram intactos 
R$597 milhões, reservados para a restauração das ro-
dovias. Ao Presidente, com um avião desses, por que 
se preocupar com os buracos nas rodovias brasileiras? 
Voando num avião de luxo, o Presidente não se preo-
cupa com os buracos das nossas estradas.

No Ministério das Cidades, R$182 milhões fica-
ram também intocados, para urbanização de assen-
tamentos.

Vejam, é preciso pronunciar com indignação o 
que digo a seguir: o pagamento de uma das presta-
ções do novo avião do Presidente consumiu R$3,00 
de cada R$4,00 investidos pelo Governo Federal até 
o último dia 11 de março corrente. Portanto, de cada 
R$4,00 foram gastos R$3,00 na primeira prestação do 
avião do Presidente da República.
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(A Srª Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ou seja, 
o avião é caro, mas o Governo não investe nada, por 
incapacidade de gerenciamento, por incapacidade ad-
ministrativa. Mas o Governo já tem a desculpa. No ano 
passado, a crise tinha uma causa: a herança maldita, 
e repetiam um discurso antigo.

(A Srª Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Estou 
concluindo, Srª Presidente. Está certo que sou menos 
ilustre do que outros Senadores, mas presenciei aqui 
pronunciamentos que chegaram a sete, oito ou nove 
minutos além do tempo regulamentar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Mas eu não estava na Presidência.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ou esta 
Casa adota a mesma regra para todos, ou se esta-
belece definitivamente que há dois pesos e duas me-
didas. Quando se critica o Governo, o Regimento é 
rigoroso.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Não há dois pesos e duas medidas.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª está 
fazendo uma injustiça. O aperto de campainha é apenas 
para dizer que agora é que o pronunciamento de V. Exª 
vai começar. Não há problema, fique tranqüilo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obriga-
do, Senador Pedro Simon. Não vai começar; vai ter-
minar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Alvaro Dias, vou dar a V. Exª 
tempo suficiente para terminar, espero que seja breve. 
Não há dois pesos e duas medidas. Quando ultrapassa 
é porque não estou na Presidência.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Então óti-
mo! Que V. Exª esteja sempre na Presidência e quem 
sabe o Senado Federal a eleja Presidente para que 
possamos, então, ter o Regimento cumprido rigorosa-
mente, a favor e contra todos.

Para concluir, Srª Presidente, Sras e Srs. Sena-
dores, o Presidente da República, o Governo enfim, no 
ano passado, tinha como justificativa a herança maldi-
ta. Eu me lembrava do discurso novo de Tutancamon, 
Faraó da XVIII Dinastia egípcia. Ele também respon-
sabilizava o seu antecessor. Afirmava que a incompe-
tência de quem o antecedeu devastou o império que 
assumia. Portanto, o discurso não era novo.

E agora uma outra justificativa, também muito 
antiga: é ano eleitoral. No ano eleitoral, não se deve 
criticar o Governo. Em ano eleitoral, não se deve de-

nunciar. Em ano eleitoral, não se podem apontar as 
falhas do Governo. Em ano eleitoral, não se pode dizer 
que o Governo é incompetente. Em ano eleitoral, não 
se pode ver que há crise no País. A crise há, em que 
pese ser ano eleitoral.

Muito obrigado, Srª Senadora, e desculpe-me.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, 
por permuta com a Senadora Ideli Salvatti. S. Exª dis-
põe de até vinte minutos.

O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo 
hoje uma época como a do final do Governo Fernan-
do Henrique, o que está me deixando assustado: na 
segunda-feira é uma tal série de notícias publicadas 
nos jornais, todas não simpáticas ao Governo, que 
você termina ficando preocupado.

Pois aproveito essas informações para anali-
sar, segundo diz o Governo, o lado positivo. O que se 
pode retirar de bom daquilo que de ruim a imprensa 
está publicando.

Vejo na imprensa a expectativa de que, na verda-
de, ela está chamando a atenção de nós todos para o 
fato de que algo deve mudar. Em meio a esse treme-
treme de angústias e interrogações, não há como deixar 
de reconhecer que alguma coisa deve mudar.

Claro que alguns, os pessimistas, acham que a 
crise está aí e que a situação do Governo realmente 
é tremendamente difícil. Pois eu digo que algo pode 
mudar para melhor, principalmente na política econô-
mica do Governo e nas relações do Brasil com o FMI 
e com os seus demais credores.

Engraçado! No ano passado, toda nossa expec-
tativa era de como estaria o Governo do PT em re-
lação ao FMI, ao Banco Mundial, aos seus credores 
internacionais e aos investidores internacionais. E, na-
quilo onde tínhamos mais angústia, o PT terminou-se 
saindo bem diferente do que imaginávamos – Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial, capital es-
trangeiro, é claro que ganhando lucros como nunca 
ganharam. No ano passado, o Brasil pagou um terço 
a mais de juros do que no último ano do Governo Fer-
nando Henrique.

Mas eles estão contentes. Elogiam abertamente. 
Nunca elogiaram o Sr. Fernando Henrique com têm 
elogiado agora o nosso querido Presidente Lula.

As estatísticas estão a demonstrar que aumentou 
o desemprego em toda a América Latina, que recrudes-
ceu a angústia e a desesperança da América Latina. 
No entanto, diante do malogro da política neoliberal 
e do Consenso de Washington, que empobreceu a 
América Latina, os organismos internacionais já acei-
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tam discutir a flexibilização de seus controles sobre 
as economias da região. Considero muito importante 
que, diante dos fracassos dos resultados da economia 
neoliberal, os próprios organismos internacionais que 
debatem e analisam a questão cheguem à conclusão 
de que algo deve ser feito, de que deve haver flexibili-
zação sobre o controle da economia da região.

Baseado nos princípios e fatos apresentados 
nos últimos dias, cito argumentos que merecem a 
nossa atenção. Primeiro, o mais importante. Hoje, em 
Lima, está sendo realizada a reunião anual do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, em que 
se discutirá a tese de que investimentos em infra-es-
trutura, como construção de estradas, não devem ser 
considerados gastos para efeito de fixação da meta 
de superávit primário.

Essa é uma tese que se vem defendendo há 
um longo período. O próprio Presidente Lula vem afir-
mando a sua importância. Construção de estrada não 
deve ser considerado gasto para efeito de fixação do 
superávit primário. Se isso for aceito, o Brasil pode 
pegar uma parcela dos bilhões de dólares que está 
remetendo como lucro, usá-la na saúde, no transpor-
te, na construção de casas populares, e descontar da 
remessa de juros.

O Presidente do Banco Interamericano, Enrique 
Iglesias, é um dos latino-americanos de mais êxito e 
brilho nas últimas décadas. Foi Ministro das Relações 
Exteriores do Uruguai, e não pode chegar à Presidência 
do Uruguai por ser espanhol, naturalizado uruguaio. En-
tão, seguiu a linha internacional e ocupa a presidência 
do Banco Interamericano há um longo tempo, talvez 
o mais longo período que alguém tenha estado nessa 
função. Lá, sua atuação internacional vem facilitando 
e abrindo as chances para toda a América Latina e, 
de modo muito especial, para o nosso País, do qual 
é um admirador.

O Presidente Enrique Iglesias, do Banco Interame-
ricano, apóia essa tese, assim como o ex-diretor gerente 
do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, que 
esteve recentemente no Brasil. Concedeu uma série 
de entrevistas dizendo exatamente isto: investimentos 
de infra-estrutura, como a construção de estradas, não 
devem ser considerados gasto para efeito de fixação 
da meta do superávit primário.

Esse é o entendimento do Presidente Enrique 
Iglesias, que está presidindo a sessão neste momento 
em Lima, e do Sr. Horst Köhler, gerente do Fundo Mo-
netário Internacional. Até no Banco Mundial, há pes-
soas defendendo essa proposta, dispostas a reverter 
sua ortodoxia nesse sentido.

Em terceiro lugar, nesse quadro, até mesmo a 
meta da inflação no Brasil, e por extensão em outros 

países devedores da América Latina, poderia ser re-
discutida. Creio que o Presidente Lula e a sua equipe 
econômica têm autoridade e condições de fazer essa 
rediscussão.

Em quarto lugar, há outra notícia animadora. 
Começa a circular interessante documento sobre o 
Brasil em que o economista Olivier Blanchard critica 
o rigor exagerado na meta de inflação e na política 
de juros altos. Professor de Economia e ex-diretor do 
prestigiado Massachusetts Institut of Technology, Oli-
vier é considerado um dos maiores especialistas em 
macroeconomia no mundo.

É esse técnico mundial do capitalismo quem 
vem afirmando que o rigor exagerado na meta de in-
flação e na política de juros altos é injusto e deve ser 
alterado.

Reparem que eu não estou falando do PT, do 
PMDB ou de nenhum Líder desta Casa. Estou falando 
dos líderes da economia mundial e do capitalismo in-
ternacional – homens do Banco Mundial, o presidente 
do Banco Interamericano, pessoas diretamente ligadas 
à economia internacional, que reconhecem que essa 
política está levando a América Latina à miséria e ao 
desemprego; que ela deve ser alterada, modificada.

Não adianta termos uma inflação perto de zero 
se a economia também está perto de zero. Um mo-
vimento está-se formando contra o envio recorde de 
dólares pelo Brasil para o pagamento de juros ao exte-
rior, como ocorreu no ano passado, fazendo com que 
nosso País não possa construir uma estrada, comprar 
medicamentos ou gastar com saúde. Tudo isso é con-
siderado investimento, podendo ser descontado do 
pagamento de juros internacionais.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me per-
mite um aparte, Senador Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois 
não.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pedro 
Simon, quero aplaudir a oportunidade de seu pronun-
ciamento. Não há dúvida de que o cenário internacio-
nal é favorável à flexibilização dessa perversa política 
financeira imposta por organismos internacionais. Há 
pouco tempo, desta tribuna, apontamos a redução do 
fluxo de investimentos externos em nosso País como 
conseqüência desse quadro. Mas as grandes nações 
estão percebendo que é uma questão de inteligência 
a flexibilização, porque países emergentes como o 
nosso são mercados extraordinariamente poderosos 
e interessam às grandes nações. Portanto, não seria 
inteligente asfixiar um país em desenvolvimento. O Pre-
sidente Lula certamente terá o apoio da Nação, não 
apenas da Oposição no Congresso Nacional, mas de 
toda a sociedade brasileira, se adotar essa postura de 
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intransigência em relação à necessidade de flexibili-
zação dessa economia, para que o País recupere sua 
capacidade de investimento e promova o crescimento 
econômico com geração de emprego. Senador Pedro 
Simon, nossos parabéns a V. Exª por trazer esse tema 
à tribuna e, quem sabe, por convencer o Governo de 
que vale a pena usar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Felicito V. Exª e já lhe 
concederia um aparte exatamente porque seu discurso 
também foi nessa direção.

Enfim, a essas notícias internacionais vem somar-
se o otimismo das autoridades brasileiras com relação 
aos números da nossa economia. Aparentemente, 
estão criadas as condições objetivas, tanto no plano 
interno como na área externa, para uma mudança na 
política econômica capaz de garantir o crescimento 
sustentável, em uma marcha de longo prazo.

Essa percepção faz com que quase todos os par-
tidos, a começar pelo PT, do Presidente Lula, elaborem 
documentos e notas pedindo mudanças na política 
econômica liberal e conservadora do Governo – e a 
imprensa vem publicando, nos últimos dias, notícias 
sobre a crise.

O que falta fazer? Atrevo-me a sugerir ao Pre-
sidente Lula que, driblando o quadro de crise política  
que se elevará com as eleições de outubro, porque os 
partidos querem ganhar e já estão brigando por isso 
, convoque uma grande reunião nacional de todos os 
partidos, da Base e da Oposição, chame sua equipe 
econômica, reúna os Ministérios para definir o ritmo e 
o rumo da mudança na política econômica.

Afinal, para isso o Brasil elegeu Lula Presidente. 
Não é possível persistir na atual paralisia e isolamento, 
enquanto se amplia a desilusão e a desesperança. E 
o Presidente Lula tem essa condição.

O Presidente do Banco Central esteve conosco 
na Comissão de Assuntos Econômicos. Amanhã virá 
o Ministro da Economia. Cá entre nós, o Presidente do 
Banco Central não disse quase nada. Até serei muito 
sincero: prefiro o Presidente do Banco Central do Go-
verno Fernando Henrique. Afinal de contas, S. Sª era 
empregado de um megainvestidor, do maior investidor 
privado do mundo, mas era um trabalhador e fazia sua 
análise como a de alguém com opiniões livres. 

O atual Presidente do Banco Central parece não 
se esquecer de que não é mais presidente mundial do 
Banco de Boston. Ele faz as suas análises como se 
fosse ainda um grande banqueiro. Não consegui an-
tever para onde ele vai, o que quer, o que deseja. As 
perguntas foram feitas, as respostas foram evasivas... 
Como bem o disse, fora da reunião, um Senador por 

São Paulo: “Vamos deixar para ver o que dirá o Minis-
tro da Fazenda”.

A verdade é que estamos vivendo um momento 
em que o Presidente Lula precisa fazer alguma coi-
sa. 

Concordo com a pauta positiva, mas ela não pode 
ser uma coisa fictícia, como, por exemplo, pedir ao Sr. 
Duda Mendonça que mostre uma pauta positiva e o Sr. 
Duda ir a uma fazenda, a uma granja, a uma empresa 
de não sei quantos mil hectares  e que, portanto, não 
tem nada que ver com indústria familiar  e fazer um fil-
me mostrando a maravilha da agricultura familiar. Isso 
não é pauta positiva.

Aliás, pauta positiva espetacular foi aquela cria-
da por Duda Mendonça no lançamento do Fome Zero. 
Foi tão espetacular o plano apresentado que, quando 
terminou, eu disse: “Não há mais fome”. Depois, veri-
ficamos que o plano não havia sequer começado.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador 
Pedro Simon, V. Exª concede-me um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tem V. 
Exª a palavra.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O nosso 
Partido fez uma nota em que pede vários itens: mais 
emprego, mais flexibilidade na economia. Conviven-
do com os Líderes do partido do Governo, sendo um 
deles um Vice-Líder, verifico que é a mesma pauta. O 
que está fazendo a diferença é o tempo. É como se 
um namorado e uma namorada quisessem ir ao cine-
ma, mas ainda não tivessem acertado o dia: um quer 
ir na sexta-feira; o outro, no domingo. E me preocupo 
com isso, porque, dessa maneira, se os dois não con-
seguirem marcar a mesma data, penso que o namoro 
talvez passe por dificuldades. Assim está ocorrendo 
com o Governo. Quem não quer emprego no Brasil? 
Todos querem, inclusive o Governo. Mas este momen-
to é agora. Hoje, li uma matéria de um jornal – mali-
ciosa, é claro – que dizia que o Governo queria criar 
dez milhões de empregos, mas, na verdade, há dez 
milhões a menos de empregos. A imprensa, portanto, 
também está mostrando que o momento é agora, e é 
isso que nos aflige a todos nós. Gostaria, pois, de pa-
rabenizá-lo, porque V. Exª está dizendo exatamente o 
que todos queríamos e o que o Governo também quer. 
Lamentavelmente, no entanto, o time não é o mesmo 
entre as partes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Pe-
dro Simon, gostaria apenas de colaborar com o Senador 
Ney Suassuna, dizendo que a dificuldade do Governo 
não é exatamente a descrita por ele, mas, sim, a de 
que a namorada e o namorado acertaram a hora de 
assistir ao filme, mas não escolheram o nome. O que 
está faltando é o nome do filme.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esco-
lheram o nome do filho ou não escolheram o nome 
do filho?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador 
Ney Suassuna comparou a questão à do namorado 
com a namorada que combinaram assistir a um filme, 
mas não acertaram a hora. Estou dizendo que é mais 
grave: o grande problema é que falta escolher o nome 
do filme a que vão assistir.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Perdão, 
Senador Pedro Simon, ele não pode saber meu pen-
samento. Essa Oposição quer mandar até no nosso 
pensamento! Que coisa incrível! O filme, na minha 
cabeça, já está escolhido!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até penso 
que seja completamente tranqüilo. Não há problema!

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A Paixão 

de Cristo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Associei-

me ao aparte de V. Exª, porque ele falou em ver um 
filme, e V. Exª disse assim: “Só faltam os namorados 
escolherem o nome do filho!” Eu disse: mas ninguém 
falou em filho. Falou em filme!

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aí é conse-
qüência. V. Exª está querendo demais do Governo. Aí 
é conseqüência!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª falou 
bem no programa do PMDB. Aliás, a imprensa abordou 
de uma maneira que não é real. O PMDB lançou uma 
proposta, um plano daquilo que pensa que deve ser 
feito. Aliás, esse é o velho plano do PMDB desde que 
existe: as transformações sociais do Brasil.

Ontem, o PPS, partido da base de sustentação 
do Governo – que decidiu continuar no Governo, cujo 
Presidente foi reeleito – lançou um projeto igual ao 
nosso, defendendo a mesma coisa. Outro dia, houve 
uma reunião da Bancada do PT na Câmara dos De-
putados. Eles se reuniram, debateram, analisaram e, 
muito encabulados e angustiados, defenderam a mes-
ma coisa. Isso que está aí não pode continuar. O Go-
verno tem que traçar, planejar e executar uma política 
que tenha algo de concreto, em torno da qual o Brasil 
inteiro vai acompanhar.

O que não pode, e considero notícia negativa, é 
a imprensa publicar – não sei se é verdade, não acre-
dito – que o Presidente da República, há meses, não 
recebe seus ministros e que há ministros que não sa-
bem o que é ter uma audiência com Sua Excelência. 
Eu não acredito. Acho que é um exagero ou, até mais 
do que exagero, invenção de alguém. É verdade que 
o Governo criou ministérios demais, até não tão ne-

cessários. Mas não receber o titular da Pasta é uma 
diferença bem maior.

Por isso, meus irmãos, acho que o Presidente 
Lula tem que se fechar naqueles nomes que o apóiam 
e dialogar com o Brasil inteiro, com a sociedade, com 
as Lideranças de Oposição, para com elas traçar um 
projeto. E cada um de nós tem de ser responsável por 
uma parte desse projeto.

Hoje, mesmo com a Oposição se organizando 
oficialmente e criando o Bloco da Oposição, formado 
pelo PFL, PSDB e PDT, não sentimos nos discursos 
pronunciados o que sentíamos no Governo João Gou-
lart: a disposição de se derrubar o Governo, de não o 
deixar caminhar, de golpeá-lo. Hoje, para qualquer lugar 
que se olhe, para a imprensa, para os militares, para os 
partidos políticos, não há qualquer miniatura de Lacer-
da, ninguém que esteja torcendo para que o Governo 
vá mal. O que há é uma ansiedade no sentido de que 
o Governo acerte; mas ele não está acertando.

O Governo embarcou numa canoa que não foi 
feliz: fazer os acordos da sua base partidária na base 
do troca-troca. Essa foi a grande desgraça do Governo 
Fernando Henrique, que deixou de fazer um governo 
de estadista e passou a fazer um governo café com 
leite. Para aprovar um determinado projeto, nomeavam-
se políticos do PMDB e de outros partidos, fazia-se a 
política do troca-troca que tantos males causou e que 
o PT tanto acusou e criticou. E, agora, o Governo está 
fazendo a política de convencimento dos Líderes do 
meu Partido e de outros partidos, para impedir uma 
CPI aqui, determinar uma votação lá. 

Se o Presidente da República, ao invés de ficar 
à mercê de líderes partidários e de alguns que estão 
em roda, tiver uma pauta nacional e coragem de de-
fendê-la, terá condições de ir adiante e restabelecer 
a sua credibilidade.

Às vezes, é melhor ter números negativos quan-
do ainda há tempo para mudar, alterar, modificar do 
que no fim, quando não sobra mais tempo. Os núme-
ros chamam a atenção para isso. E Sua Excelência 
tem condições.

Que o Presidente Lula entenda: um terço do seu 
mandato já passou, portanto, está na hora de começar 
a executar o seu governo. Notícias como as de hoje, 
onde os sem-terras dizem que o mês de abril será ver-
melho e ameaçam fazer uma série de invasões, mos-
tram que o Governo precisa começar a agir. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP)) – Concedo a palavra ao nobre Senador Herácli-
to Fortes, para uma comunicação inadiável, por cinco 
minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regi-
mento Interno.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero me associar 
hoje aos nobres colegas que já tiveram a oportunidade 
de manifestar preocupação com a venda da Embratel. 
Tenho acompanhado o noticiário da imprensa a respei-
to da Telmex, anunciada como a nova controladora da 
companhia brasileira. E procurei obter mais informa-
ções a respeito dessa empresa mexicana.

Essas informações me deixaram muito preocu-
pado. Gostaria, inclusive, de ver o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica, Cade, investigando, com 
todo o rigor, as práticas anticompetitivas adotadas pela 
Telmex no mundo.

A companhia mexicana acaba de sofrer um re-
vés na Organização Mundial do Comércio (OMC) que 
considera que o México está infringindo as leis do livre 
comércio, numa argüição feita pelos Estados Unidos. 
Ainda cabe recurso, mas a OMC concluiu que a Tel-
mex tem impedido a entrada de novos competidores 
no mercado mexicano. A queixa foi apresentada por 
ninguém menos que o representante americano para 
a área de comércio, Robert Zoellick.

A OMC contabiliza hoje vários delitos contra a li-
vre concorrência praticados pela operadora mexicana. 
As acusações envolvem subsídios cruzados, preços 
anticompetitivos, aplicação discriminatória de tarifas e 
cobranças e recusa em providenciar linhas privadas 
e circuitos para concorrentes. A lista é grande, Srªs e 
Srs. Senadores.

Por isso, a necessidade urgente de que o Cade 
intervenha no processo para que sejam avaliados os 
riscos de uma companhia como a Telmex assumir o 
controle da Embratel. Entendo que a sociedade brasi-
leira não está disposta a receber um competidor acos-
tumado ao monopólio. Ninguém deseja um concor-
rente que não quer concorrer. O risco é muito grande, 
especialmente diante da participação que a Embratel 
detém em alguns mercados.

O consumidor brasileiro pode se perguntar: “Será 
que minhas ligações internacionais vão ficar mais 
caras? Será que mudarão as regras das chamadas 
interurbanas?” Gostaria que o Cade respondesse a 
perguntas como essas.

Todos reconhecemos e identificamos os benefí-
cios que a competição trouxe ao setor de telecomu-
nicações. O povo brasileiro hoje carrega um telefone 
como quem leva um jornal ou um saco de feijão. O 

celular é quase uma extensão do braço de milhões 
de brasileiros.

Mais de 25 milhões de novas linhas fixas foram 
instaladas. Os preços e tarifas estão sob controle. Mas 
o que pode ocorrer daqui para frente? Eu gostaria que 
o Cade respondesse também a essa pergunta.

Em pouco tempo, esse grupo pode ser respon-
sável pelas contas telefônicas de milhões de brasilei-
ros e por 15 mil funcionários de uma companhia da 
grandeza e do porte da Embratel. Pode também ser 
responsável pelas comunicações do Exército, da Ma-
rinha e da Aeronáutica brasileiros.

A Embratel é parte da história do Brasil. É um 
capítulo vitorioso dessa história. Não podemos permi-
tir que seja novamente negociada a alguém que mal 
conhecemos.

Pelo menos alguns cuidados devem ser toma-
dos. A primeira compradora da Embratel faliu e seus 
executivos estão na cadeia. Vamos, então, conhecer 
um pouco mais os novos compradores, sobretudo se 
eles vêm de fora.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há alguns 
dias, o jornal Folha de S.Paulo estampou em pági-
na inteira uma reportagem que trata da tentativa da 
companhia mexicana de aplicar um golpe milionário 
no BNDES.

Sei que muitos Colegas estão atentos ao pro-
blema, mas é preciso ressaltar que está em vias de 
assumir o comando dos destinos da Embratel uma 
empresa que não se envergonha de lesar em centenas 
de milhões de dólares o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social.

A imprensa tem noticiado com destaque que, 
caso a venda para a Telmex seja referendada pela 
justiça dos Estados Unidos, os acionistas minoritários 
da Embratel serão também lesados em milhões: 150 
milhões, mais precisamente.

Ou seja, a Telmex já chega ao Brasil causando 
estragos – e que não são estragos pequenos. Somados, 
eles chegam a alguma coisa próxima de R$1 bilhão.

Tenho certeza de que não é esse tipo de práti-
ca que todos aqui desejam ver implantada no Brasil. 
O BNDES, ao que parece, está tomando as medidas 
judiciais cabíveis para resolver o assunto. Os acionis-
tas minoritários também se organizam, liderados pela 
associação que os representa.

Aqui, neste plenário e nas comissões técnicas 
da Casa, alguns Colegas também se mobilizam para 
discutir o tema que, afinal, diz respeito a milhões de 
brasileiros.

O importante, agora, é que o Cade também es-
teja atento, já que será ele o responsável por obter as 
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informações sobre o caráter e a formação desse con-
vidado que bate à nossa porta.

Espero confiante que o Cade não nos deixará sem 
essas informações tão importantes e dará à operação 
a transparência que ela deve ter.

Lembro às Srªs e aos Srs. Senadores que, ama-
nhã, haverá, na comissão específica, uma audiência 
pública para tratar desse assunto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 

AP) – Dando seqüência à lista de oradores inscritos, 
concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti, por 
permuta com o Senador Pedro Simon.

Em seguida, falará o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, por cessão do Senador Mão Santa.

V. Exª dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste fim de 
semana, o Diário Catarinense, jornal de maior circu-
lação do meu Estado, publicou uma entrevista “pingue-
pongue” feita comigo pela jornalista Carolina Bahia. Fiz 
uma brincadeira que acabou virando manchete: “Não 
posso perder a linha; virei lady.”

A reportagem foi motivo de diversos comentários 
no Estado. Quando a Carolina me perguntou: “A senho-
ra tem fama de ter pavio curto. Nessa Liderança, qual 
foi o momento mais difícil?”. E respondi de pronto: “O 
momento mais difícil é quando vejo alguém falando na 
tribuna e logo penso: teu passado te condena. Como é 
que tu estás abrindo a boca e falando isso?” 

Mas, na condição de Líder, sou obrigada a ficar 
calma, não posso perder a linha, porque não posso 
aquecer este Plenário. Muitas vezes tive que engolir 
o que eu não gostaria, e isso, principalmente nesse 
tiroteio atual, não tem sido uma tarefa muito fácil, nem 
muito simples. Mas, em alguns momentos, isso não é 
possível e preciso responder.

Afinal, não é possível assistirmos, sistematica-
mente, uma personalidade política, que teve atuação 
destacada durante a ditadura militar, que foi governa-
dor biônico, que defendeu ferrenhamente o Governo 
Collor como seu articulador político, que foi Ministro, 
foi ator destacado e defensor empenhado do proces-
so neoliberal privatizante ao longo dos Governos Fer-
nando Henrique Cardoso e que tem pública e notória 
proximidade com o setor financeiro no Brasil – o Pre-
sidente nacional do PFL –, dizer que a crise tem nome 
e o nome é Lula.

Aí, apesar dos meus bons propósitos, apesar de 
toda a necessidade de manter a calma, isso me supe-

ra e não consigo me controlar. É importante registrar 
que esta é a primeira vez que esse senhor está fora do 
Governo. Nos últimos 40 anos, ele sempre foi Situação. 
É a primeira vez, na sua longa trajetória política, que 
ele está fora do Governo, está na Oposição. E talvez 
esta seja a crise: uma crise realmente de identidade, 
de alguém que nunca ficou longe da máquina estatal. 
E, hoje, está fora da máquina estatal federal e também 
da estadual, tendo em vista que o PFL e o PP perde-
ram as eleições em Santa Catarina.

E o nome da crise de identidade do Presidente 
do PFL realmente é Lula, porque foi quem o colocou, 
pela primeira vez, na Oposição.

Então, não é possível ver essa personalidade 
política dizer que o Brasil está perdendo a oportuni-
dade de crescer de 6% a 8%, em 2004, aproveitando 
o bom momento econômico internacional, conforme 
declarações que deu nesse fim de semana à impren-
sa de Santa Catarina.

É importante lembrar que o Brasil vai crescer de 
3% a 4%, este ano. Todos os indicadores apontam para 
essa perspectiva. E vai fazê-lo porque demos conta, em 
2003, de recolocar a economia nos eixos – controlar 
a inflação; baixar os juros aos mas baixos patamares 
do Plano Real; baixar o risco país; atrair investimento, 
inclusive diversificando investimentos. Estamos na imi-
nência de fechar negociação envolvendo recursos da 
ordem de US$10 bilhões de investimentos da China 
em infra-estrutura no Brasil, de forma muito especial 
em ferrovias, porque a China quer ter a garantia da 
chegada do minério de ferro e da soja ao seu País. 
Conseguimos alongar a rolagem da dívida e desvin-
cular a maior parte da dívida interna ao dólar.

E essa retomada do crescimento de 3% a 4% só 
é possível pelo trabalho realizado nesses 15 meses, 
tanto no âmbito interno quanto nas bem– sucedidas 
ações de políticas externas do Governo Lula.

Não adianta propormos um crescimento de 6% 
a 8%, quando não temos energia para sustentá-lo, 
quando não temos estradas nem portos para escoar a 
produção atual. E vejam bem, não temos energia nem 
infra-estrutura de escoamento de produção, estradas e 
portos, porque esses investimentos não foram feitos ao 
longo dos últimos anos. Durante o Governo de Fernan-
do Henrique, o investimento na produção de energia 
elétrica no nosso País caiu de R$13 bilhões ao ano, 
que era o investimento na década de 80, para algo em 
torno de R$6 bilhões ao ano, na década de 90. 

É bom não esquecermos que foi exatamente du-
rante o período em que o Ministério de Minas e Energia 
esteve sob o comando do PFL que houve o Apagão, 
porque não se sustentou o crescimento da economia 
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– a energia disponível não sustentava o crescimento 
da economia.

As estradas ficaram abandonadas e, agora, ini-
cia-se o processo de recuperação; os portos ficaram 
absolutamente paralisados, em termos de capacidade 
de atuação; tudo isso nos foi entregue absolutamente 
sucateado, estagnado, atrasado em termos de reto-
mada do crescimento. Portanto, não vamos cometer 
irresponsabilidades. A irresponsabilidade de propor 
crescimento superior à capacidade de sustentar o 
crescimento não será feita pelo Governo Lula, ainda 
mais se a falta de sustentabilidade, de infra-estrutura 
para o crescimento econômico é de responsabilidade 
dos últimos Governos, que nos entregaram o País ab-
solutamente sucateado, totalmente inserido em uma 
situação preocupante.

Estudos dão conta de que se a economia crescer 
mais de 4,5% neste ano haverá, novamente, apagão. 
Logo, essa irresponsabilidade o Governo Lula não vai 
cometer. O Presidente da República afirma, em alto e 
bom som, que não fará aventuras, nem planos mira-
bolantes. O crescimento acontecerá de forma segura, 
sustentada, sem bolhas de crescimento, até porque 
as diversas bolhas de crescimento que aconteceram 
após os tais planos econômicos mirabolantes foram 
pagas pela população de mais baixa renda. Os de-
tentores do capital, os grandes grupos econômicos, 
as parcelas da população de maior renda se safaram 
dos planos econômicos quando estes redundaram 
em nada, quando murcharam, quando as bolhas de 
crescimento se esvaíram. Mas as classes populares 
pagaram a conta.

As heranças estão aí: os Governos anteriores, in-
clusive de que fez parte o Presidente do PFL, deixaram-
nos R$40 bilhões de dívidas com o FGTS, R$4 bilhões 
com os anistiados e R$12 bilhões com os aposentados, 
pela não correção das aposentadorias em 1993. Todas 
estas heranças – R$40 bilhões de dívidas com o FGTS, 
R$4 bilhões com os anistiados, R$12 bilhões com os 
aposentados – ficaram para o nosso Governo pagar. 
Nós vamos pagar essas dívidas que nos deixaram, 
todas elas frutos dos planos mirabolantes.

Até as greves que precisamos negociar, atual-
mente, com o funcionalismo são heranças. A greve da 
Polícia Federal deve-se a uma lei de 1996, a qual não 
foi cumprida, que dá direito aos técnicos de receberem 
como nível superior. Ela não foi cumprida ao longo de 
todo o Governo Fernando Henrique, mas coube ao 
Governo Lula administrar a greve que resultou disso.

Com relação à difícil tarefa de manter a calma e 
a classe, Senadora Serys, não é possível ficar cala-
da diante dos pronunciamentos da última sexta-feira, 
que fugiram do mínimo de civilidade necessário para 

o relacionamento neste plenário. Os pronunciamentos 
beiraram o despropósito, o descontrole verbal, o com-
portamento absolutamente incompatível com a Câmara 
Alta, este Senado.

O Senador Arthur Virgílio, neste plenário, já dis-
se que escolhe os seus adversários e essa foi uma 
alusão transversa a minha pessoa, já que S. Exª não 
respondeu ao meu discurso. Como também não acei-
tou debater comigo na CBN, à época – espero que o 
Senador Arthur Virgílio não tenha nenhum viés de pre-
conceito ou de discriminação de gênero, ou seja, que 
tenha problemas para debater com mulheres.

De qualquer forma, o Senador Arthur Virgílio 
desqualificou os Ministros Ciro Gomes e José Dirceu, 
e também o Presidente Lula, de forma tão desrespei-
tosa que os adjetivos que Fernando Henrique usava 
com relação ao PT, quando este era Oposição, vira-
ram elogios.

Citarei algumas expressões que pincei do pro-
nunciamento: “covarde”, “mamulengo”, “ventríloquo”, 
“boneco”, “chantagista”, “perdido nos salões de Paris”, 
“mentiroso”, “armas calhordas”, “mafioso”, e por aí vai. 
Esses foram os termos utilizados como adjetivos com 
relação a dois Ministros que têm uma vida política, nes-
te País, reconhecida e respeitada por todos. Também, 
de forma direta e indireta, foram usados referindo-se 
ao Presidente Lula.

Toda essa virulência verbal, Senador que preside 
esta sessão, Papaléo Paes, foi por causa de uma nota 
da colunista Tereza Cruvinel, publicada na sexta-feira, 
da qual lerei um trecho para podermos perceber a di-
mensão da virulência da resposta:

Apesar do ataque violento do Senador 
Jorge Bornhausen (PFL) ao Governo, apon-
tando uma crise de autoridade “cujo nome é 
Lula”, a nota da frente de oposições foi até 
moderada, com juras de que pretende colabo-
rar para ajudar na superação da crise. Salvo 
por um exagero grave, ao afirmar que o País 
atravessa uma conjuntura “marcada pelo bi-
nômio desemprego e corrupção”, em defesa 
do Governo e da correta dimensão dos fatos, 
responde o Ministro Ciro Gomes:

– Esta afirmação é absurda e inaceitável. 
Tenta difundir a idéia de que existe corrupção 
endêmica no País, diante de um caso isolado 
e individualizado, contra o qual foram tomadas 
todas as providências. A Oposição tem seu 
papel, é até necessária, mas, quando tenta 
associar o caso ao Ministro José Dirceu, faz 
luta política. Isso é nocivo ao País e o povo 
entende.
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E bate com luvas de seda no Senador 
Arthur Virgílio.

– Nós, por exemplo, não temos dúvida 
sobre a integridade e honestidade do Senador 
Arthur Virgílio. E, no entanto, o Sr. Leovegildo 
Soares, que por indicação do Senador foi De-
legado do Trabalho no Amazonas durante oito 
anos, foi preso por corrupção pela Operação 
Zaqueu, da Polícia Federal, no dia 3 de feve-
reiro, juntamente com outros criminosos. Mas 
seria leviandade associar o Senador ao caso, 
só porque acreditou na honestidade de alguém 
e foi enganado. Assim como o Ministro José 
Dirceu por Waldomiro – diz Ciro.

Este foi o texto da nota da colunista Tereza Cru-
vinel, que recebeu essa resposta adjetivada por “co-
varde”, “mamulengo”, “ventríloquo”, ‘boneco” e “chan-
tagista”.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senadora?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se 
V. Exª me esperar terminar a seqüência, Senador, 
concedê-lo-ei.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não tenha 
pressa, Senadora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se 
V. Exª esperar, concederei o aparte com prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aguardo 
com muita alegria.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Toda 
essa virulência parece significar o seguinte: pode fa-
lar, mas não pode ouvir. Já houve várias situações 
como essa.

Ao longo do discurso, o Senador fez várias chama-
das, dizendo: “Tem que vir aqui”; “O debate tem que ser 
em inglês, para saber se sabe inglês e sabe economia”; 
“Tem que vir aqui me enfrentar”; “A minha vida está aí 
para ser comparada com a de quem quiser”. Parecia 
que eu estava assistindo à briga de dois meninos, de 
quem é que cospe mais longe, ou de “vamos ver quem 
é o melhor”, isso no plenário do Senado.

Fico bastante constrangida, porque me tenho es-
forçado muito para manter a calma, para contribuir de 
forma elegante com o debate, para conter meu espírito 
italiano, que, muitas vezes, quer ir na linha do “bateu, 
levou”, mas existem situações que não dá mais para, 
dentro do bom debate, não citarmos.

Tive oportunidade de registrar reações despropo-
sitadas, porque elas me chamaram a atenção. Quan-
do o Senador Tasso Jereissati perdeu o controle, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo 
fato de o Senador Aloizio Mercadante ter citado diver-
sas situações relativas às CPIs que não se instalaram, 

que não tiveram indicações, esse comportamento me 
surpreendeu muito, porque trata-se de uma pessoa 
extremamente equilibrada, mas ninguém o desquali-
ficou. Tudo foi muito respeitoso e o respeito nos ajuda 
a fazer o bom debate.

Esse tipo de desqualificação e de insinuações é 
algo que, decididamente, não ajuda, mas como esta-
mos – já tive oportunidade de dizê-lo – antecipando 
o debate eleitoral, como outubro chegou muito antes 
da hora, aqui no plenário, no Congresso Nacional, é 
importante relembrarmos coisas e insinuações feitas, 
porque de tanto falar, de tanto falar, de tanto falar, de 
repente determinadas questões sem embasamento, 
sem sustentação são consideradas verdadeiras. Por 
exemplo, vira-e-mexe volta-se ao caso Santo André, 
inclusive com insinuações de que assassinatos po-
deriam estar ocorrendo para não se concluírem as 
investigações corretas e profundas a respeito desse 
fato. O caso de Santo André foi investigado em 2002 
pela polícia do Governo do PSDB do Sr. Alckmin. Essa 
investigação ocorreu em pleno ano eleitoral, quando 
o confronto eleitoral para a Presidência da República 
ocorria entre Serra, do PSDB, e Lula, do PT. Portanto, 
não é possível imaginar que a investigação foi mal-
feita e que havia algo que ainda não apareceu. Olha, 
é preciso dar muitos tratos à bola. E querer insinuar 
que mortes ocorreram, é parecido com a situação que 
vivenciamos aqui quando ocorreu o assassinato do 
primo do Senador Antero Paes de Barros. De repen-
te, queriam dar a entender que havia ligação desse 
fato com as investigações do caso Waldomiro Diniz, o 
que, posteriormente, se desmontou porque não exis-
tia relação entre os casos. Aliás, os fatos relativos à 
CPI do Waldomiro estão aparecendo exatamente na 
investigação que está sendo conduzida pela Polícia 
Federal. O caso Buratti não apareceu por intermédio 
da investigação de nenhum órgão de imprensa ou pela 
denúncia de nenhum Senador ou Deputado de Oposi-
ção, mas, sim, nos depoimentos que, apesar da gre-
ve da Polícia Federal, estão ocorrendo. O Sr. Rogério 
Buratti já foi chamado e, se não me engano, prestará 
depoimento amanhã.

O episódio da GTech, por exemplo, é algo meio 
absurdo. Insinuam que algumas pessoas teriam inter-
mediado o contrato da GTech com a Caixa Econômi-
ca Federal. Teriam intermediado o contrato que, pela 
primeira vez, a Caixa Econômica conseguiu diminuir 
o preço. Ou seja, alguém intermedeia, pede propina 
para a empresa para esse fim e faz com que ela, a 
empresa, tenha prejuízo? São coisas que não conse-
guimos entender!

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti, V. Exª terá o tempo suficiente 
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para concluir o seu discurso. Porém, quero lembrá-la 
de que não mais poderá conceder apartes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Nobre 
Senador Presidente, apelo a V. Exª. A Senadora Ideli 
Salvatti assumiu o compromisso de conceder apartes. 
É apenas para ajudá-la.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Heráclito Fortes, ainda preciso abordar algumas 
questões. Por favor, respeite o término do meu pronun-
ciamento e a minha conclusão de raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– É o Regimento, Senador.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Temos 
algumas questões para colocar nesse debate. Todavia, 
ele precisa ser feito em bom nível. Devemos voltar as 
nossas baterias e atenção para as questões pertinentes 
a assuntos que estão sob a nossa responsabilidade 
neste Senado, e sobre os quais as votações são funda-
mentais para que possamos consagrar o crescimento 
econômico que está posto para este País.

Com relação às insinuações – como já disse – em 
antecipar esse clima, creio que a pesquisa do Ibope, 
que aborda a diminuição da credibilidade da população 
no Governo Lula serve de alerta, sim, para o Gover-
no. Temos que estar atentos ao que a população está 
enxergando. No entanto, foi interessante, porque, no 
mesmo final de semana em que foi divulgada a pes-
quisa do Ibope, saiu uma pesquisa da Vox Populi, que 
não teve nenhuma repercussão. E, da mesma forma 
que temos que estar atentos para a pesquisa Ibope, é 
bom também prestarmos atenção para a pesquisa da 
Vox Populi que fez uma pesquisa sobre honestidade.

Na esteira do questionamento sobre a ética do 
Governo Lula, o Vox Populi fez, na semana passada, 
uma pesquisa nacional com a pergunta: “Em relação 
ao Governo FHC o Governo Lula é mais honesto, me-
nos ou tão honesto quanto?” Apenas 10% responde-
ram que o atual Governo é menos honesto. Quase a 
metade, 44%, afirmou que o Governo Lula é mais ho-
nesto. Outros 36% disseram que os dois se equivalem; 
o restante não sabe. Segundo o diretor do Vox Populi, 
Marcos Coimbra, o resultado mostra que Lula ainda 
tem crédito. Portanto, todas as insinuações que se 
pretende colocar permanentemente nesta tribuna sem 
que tenhamos condição de fazer um debate em alto e 
bom nível acaba tentando atingir a essa situação: a de 
desacreditar para que o processo eleitoral antecipado 
se dê nas nossas cidades, principalmente porque as 
eleições de outubro estão aí e, neste Plenário, estão 
aí muito antes do que seria conveniente. 

Gostaria de chamar à responsabilidade para os 
projetos que precisam ser votados por esta Casa: o 
de Biossegurança, que chegou à Casa no dia 09 de 

fevereiro; o de preservação da Mata Atlântica, che-
gou a esta Casa no dia 09 de dezembro; o da Lei de 
Falências, tão importante para o desenvolvimento e a 
retomada do crescimento, chegou à Casa no dia 28 
de outubro; a parceria Público-Privada, que chegou 
recentemente, no dia 24 de março; a violência do-
méstica, tão importante para nós mulheres, chegou 
à Casa no dia 6 de dezembro; o empréstimo para o 
Município de São Paulo, chegou à Casa, no dia 14 de 
outubro, e está na pauta para votação desde o dia 18 
de dezembro; e o empréstimo para o Estado de São 
Paulo, que chegou no dia 12 de novembro. Portanto, 
são matérias importantes que precisamos deliberar 
e que estão sob a nossa responsabilidade – repito. 
Portanto, deveríamos nos dedicar com mais afinco ao 
trabalho para aprovar rapidamente todas essas maté-
rias importantes que estão pendentes de deliberação 
no Senado da República.

Muito obrigada!
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pen-
sava que íamos começar uma semana de muita paz, 
de muita tranqüilidade, mas somos surpreendidos 
com a carga de dinamite que a Senadora Ideli traz a 
este Plenário.

A Senadora Ideli, que sofreu uma verdadeira me-
tamorfose no seu primeiro ano de mandato...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Heráclito...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Vou 
chegar à questão de ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª pediu a palavra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Vou 
chegar ao objetivo da minha questão, se V. Exª per-
mitir.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB 
– AP) – Só lembrando que a cessão do aparte é uma 
decisão do orador.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
estou pedindo aparte! Pedi a palavra pela ordem, e V. 
Exª me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra, pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ape-
nas para lembrar à Senadora que, hoje, S. Exª tem a 
responsabilidade de Líder de Partido. Existe uma pra-
xe nesta Casa, a ética recomenda, que não se acuse 
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companheiros que não se encontram presentes em 
Plenário. Não sou defensor, não sou porta-voz do Se-
nador Arthur Virgílio e de outros aqui citados. Portan-
to, faço um apelo à Senadora, atual Líder do Partido 
do Governo e que tem a responsabilidade de trazer 
equilíbrio a esta Casa: que S. Exª tenha o dever ético 
de, toda vez em que for atacar um companheiro, co-
municá-lo. É praxe secular na Casa. Ou pelo menos 
que aguarde sua presença em Plenário a fim de que 
tenha o direito de defesa. E a lição de que “o passado 
me condena” S. Exª não está à altura de dar essa lição 
a ninguém neste Plenário. Até porque quem defendia 
o fim da Alca, combatia os compromissos com o FMI 
e hoje os defende não pode condenar ninguém por 
atuação no passado.

Muito obrigado.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela 

ordem.) – Desejaria fazer uso da palavra, conforme 
documento já enviado à Mesa, em nome da Liderança 
da Minoria, no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido, lembrando que já havia sido 
anunciado o uso da palavra pelo Senador Antonio Car-
los Magalhães. A Mesa pede a V. Exª que aguarde.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
por cessão do Senador Mão Santa.

V. Exª dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço para usar da palavra, 
utilizando-me do artigo do Regimento que me permite 
explicações pessoais, por ter sido citada pelo Senador 
Heráclito Fortes, posteriormente à fala do Senador An-
tonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendida de acordo com o Regimento 
da Casa.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ame-
nizarei o ambiente nesta Casa, tratando, embora ra-

pidamente, dos 455 anos da cidade de Salvador, hoje 
comemorados.

Salvador  relevem-me as Srªs e os Srs. Senadores  
é hoje a cidade do Brasil mais visitada por turistas, na-
cionais e estrangeiros, por sua beleza, seus encantos 
e, sobretudo, pelo que o turista tem a ver com aquilo 
que séculos afora se formou numa civilização que hoje 
é invejada em todo o Brasil.

Digo, sem receio de errar, que a cidade de Sal-
vador, nos últimos anos, é a que apresenta maiores 
obras públicas, para que essas obras se componham 
com a beleza natural que o destino nos reservou e que 
os baianos possam viver a alegria dos bons governos, 
seja do Estado, seja, no caso particular da cidade de 
Salvador, com o Prefeito Antonio Imbassahy.

Salvador tem os pontos mais agradáveis que um 
brasileiro ou estrangeiro possa percorrer. De suas cen-
tenárias igrejas, com suas imagens, que são as mais 
belas do mundo, à Baía de Todos os Santos, que é, 
sem dúvida, uma rival da Baía da Guanabara em bele-
za, e os acidentes geográficos que tornam essa cidade 
cada dia mais interessante. Por isso mesmo, há muitos 
e muitos anos, eu, que fui Prefeito dessa cidade e vivi 
as alegrias do que é ser Prefeito de Salvador, posso 
dizer, sem sombra de erro, que é a capital, juntamente 
com o Rio de Janeiro, mais bela do Brasil.

Neste instante, quero dizer que Salvador precisa 
ser, por isso mesmo, mais bem aquinhoada. Que bom 
seria se o Presidente da República, no dia de hoje, 
anunciasse a liberação dos recursos do metrô, tão 
propalada, mas não concretizada. Seria um presente à 
Capital que lhe deu maior votação no Brasil. O Governo 
tem deveres com essa cidade, por ter sido capital do 
País e porque, não sendo a capital do País, continua 
com o mesmo prestígio e com a mesma beleza. 

Os encantos de Salvador estão à vista de todos. 
Por isso mesmo, Sr. Presidente, nós, que nascemos na-
quela terra, nos orgulhamos muito disso, e tenho certeza 
de que os brasileiros que não nasceram em Salvador 
têm-na como a sua segunda cidade no País.

A Bahia tem ensinado ao País muita coisa. Sabem 
por quê? Porque, na Bahia, a administração pública é 
feita pelo mérito. Pouco nos importa, ao prefeito ou ao 
governador, sermos ou não  embora sejamos  maioria 
na Assembléia ou na Câmara Municipal. Só colocamos 
nos postos as pessoas competentes. E é de compe-
tência realmente que o País está precisando.

Por isso, feliz, vejo uma reportagem no Correio 
Braziliense, de Renata Giraldi, intitulada: “A Bahia en-
sina a combater a pobreza”. Realmente, temos um 
programa de combate à pobreza, com uma secretaria 
especial para isso, que é um primor de atuação, sem 
que haja esses recursos. Daí eu já ter sugerido, aqui 
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desta tribuna, que o Presidente da República entre-
gue o combate à pobreza aos governantes hones-
tos e sérios, bem como às organizações capazes de 
fazer tal combate sem a burocracia governamental, 
que nomeia funcionários e não atinge o verdadeiro 
objetivo, qual seja, acabar com a fome daqueles que 
comer precisam.

Portanto, Sr. Presidente, no dia de hoje, venho 
aqui fazer a profissão de fé do meu amor à minha cida-
de. Não preciso fazê-lo porque o povo da minha terra 
sabe que a Bahia é a razão da minha vida. Mas é muito 
importante que eu venha à tribuna do Senado, neste 
29 de março, dizer que a Bahia continua bela e aberta 
a todos os brasileiros. Não há povo mais hospitaleiro, 
nem cidade mais pronta para receber o visitante do 
que a cidade de Salvador.

Quero me congratular com todos os baianos, 
principalmente com os de Salvador, com os que lá 
residem, mas são provenientes de outros Estados, 
e com os estrangeiros que, em grande número, têm 
ido morar em Salvador ou em cidades litorâneas do 
meu Estado. 

Meu Estado cresce apesar da crise. Possui um 
grande número de desempregados, porque tem o maior 
semi-árido do Nordeste. No entanto, há um otimismo 
justificável entre os baianos.

Confesso que tenho toda a intenção de ajudar, 
nesta Casa, o Presidente Lula. Mas não fosso concor-
dar, por exemplo, com a afirmativa de Sua Excelência 
de que, há muitos anos, não vivemos um momento de 
otimismo como este. Não. O Brasil não está otimista, 
mas pessimista. Cabe ao Presidente da República co-
mandar um processo de virada e promover o otimismo 
entre os brasileiros. Essa questão só se resolve quan-
do a área social for motivo da preocupação maior do 
Governo. Enquanto não olharem para a área social, 
o Presidente não estará atendendo aos que o elege-
ram, que foram principalmente os mais pobres. Sua 
Excelência, que conheceu a pobreza, deve saber que 
a área social precisa ser atendida de qualquer modo, 
da melhor maneira possível.

Como isso acontece em Salvador, na minha bela 
cidade, quero que ela sirva de exemplo, embora saiba 
que a sua taxa de desemprego é grande, mas não por 
culpa dos baianos. Temos que reverter tudo isso, para 
dar felicidade a todos os brasileiros, a quem desejo o 
mesmo contentamento que sinto, quando suas cidades 
completarem 455 anos como Salvador faz hoje. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, o Sr. Papaléo Paes, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Romeu Tuma, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Pediria licença, Senador Jorge Bornhausen, para 
conceder a palavra à Senadora Ideli Salvatti, para uma 
explicação pessoal, por cinco minutos. Em seguida, 
falará V. Exª. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fui muito cla-
ra e franca, vim a esta tribuna reconhecendo a dificul-
dade que muitas vezes tenho que enfrentar para não 
responder a determinadas situações e o quanto isso 
tem me custado.

Tenho buscado contribuir para o que entendo 
ser o melhor para nosso País neste momento: a ati-
tude construtiva para podermos fazer avançar aqui, 
nesta Casa Legislativa, as questões do interesse da 
população brasileira e que acontecem principalmente 
nas votações, como fizemos ao longo de todo o ano 
de 2003, de temas importantes como foram a refor-
ma tributária, a reforma da previdência, o Estatuto do 
Idoso, o Estatuto do Desarmamento, enfim, inúmeras 
votações que estavam encalhadas ao longo de déca-
das no Congresso Nacional. Tive a oportunidade de 
citar pelo menos sete ou oito matérias que esta Casa 
tem que apreciar, ainda está na urgência de apreciar, 
e vai exatamente nessa linha de poder contribuir para 
que a retomada do crescimento seja alicerçada pelas 
mudanças estruturais de que tanto temos necessida-
de neste País.

Agora, de forma muita calma, sem usar nenhum 
adjetivo, apenas explicitando aqueles que considerei 
inadequados, indevidos, que foram utilizados nesta 
tribuna, na sessão em que não tinha ninguém para 
responder, quero dizer que aquilo de que fui acusada, 
de estar fazendo pronunciamentos a respeito de quem 
não está no plenário, isso foi usado também contra nós. 
Portanto, apenas me senti na obrigação de responder 
aos ataques indevidos, injuriosos e desrespeitosos que 
nos fizeram sexta-feira desta tribuna.

Quanto à outra questão, as declarações e afir-
mações veiculadas pela imprensa de proeminentes 
figuras da política, também de nenhuma forma des-
respeitosa, fiz apenas questão de relembrar a história 
política, e que, portanto, têm responsabilidades, como 
todos nós, com a situação que o País vive hoje. To-
dos nós – quem esteve no Governo ou quem esteve 
na Oposição ao longo das últimas décadas – temos 
responsabilidade para com a situação em que o País 
se encontra. Portanto, nenhum de nós tem o que es-
conder ou escamotear.

Faço bom debate, fiz debate político. Apresentei 
aqui a minha opinião, da mesma forma como foi veicu-
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lada, pela imprensa, a opinião de outras personalida-
des que compõem este Plenário. Agora, os discursos 
feitos na sexta-feira, estes sim, foram absolutamente 
desrespeitosos, os adjetivos foram de baixo calão, 
inadmissíveis nesta Casa, e eu não poderia, em hi-
pótese, alguma permanecer calada. Por isso fiz ques-
tão de citá-los, de dizer em que conjuntura eles estão 
se dando, com que objetivos entendo que eles estão 
sendo colocados, para antecipar o debate eleitoral 
e, inclusive, de macular, por meio da repetição, sem 
qualquer embasamento na verdade, nas questões que 
vem sendo aqui tratadas reiteradas vezes.

E como já fiz outras vezes, venho com tranqüili-
dade à tribuna também para elogiar quando setores da 
Oposição contribuem, participam das negociações, dão 
sugestões que fazem parte dos acordos e dizer que 
podemos ter a convivência respeitosa nesta Casa.

Então, da mesma forma em que venho tecer as 
minhas opiniões e trazer o que não concordo de forma 
respeitosa, também já vim inúmeras vezes à tribuna 
para tecer elogios a Parlamentares da Oposição.

Faço isso no entendimento de que é melhor des-
ta forma contribuir para o bom andamento do Senado 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Jorge Bornhausen, pela Liderança...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma explicação pes-
soal.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Senadora Ideli Salvatti citou V. Exª?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
não citei ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Mesa está questionando.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A Se-
nadora Ideli Salvatti, quando pediu a V. Exª a palavra, 
disse que o fazia para responder a uma intervenção 
minha. Portanto, eu fui citado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr 
Presidente, V. Exª vai me desculpar, mas eu tinha que 
dizer em qual momento fui citada. Se V. Exª der a pa-
lavra ao Senador Heráclito Fortes, estará abrindo um 
precedente regimental inadmissível.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª, por favor, fale por três minutos, Senador He-
ráclito Fortes.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É 
inadmissível! Porque eu tinha que especificar...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu digo a V. Exª que a Mesa decidiu. Por favor.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – V. 
Exª vai conceder?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Por favor, eu já disse que vou conceder a S. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Então 
V. Exª está abrindo um precedente, porque eu apenas 
disse em qual momento fui citada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu não estou abrindo um precedente.

A Mesa tomou a decisão, Senadora Ideli Salvatti, 
e deu a liberdade de S. Exª falar. Agora, eu peço para 
que V. Exª não cite mais nomes, para não haver mais 
estes debates, porque é preciso dar a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
quero registrar a nova fase que o Governo vive: cen-
surar a palavra de quem quer fazer uso dela.

O que eu disse aqui foi que a Senadora atacou 
Parlamentares, colegas Senadores que não estavam 
em plenário. Diferentemente, Sr. Presidente, do que os 
Senadores fizeram na sexta-feira, quando não houve 
nenhuma citação a nenhum Senador, a nenhum Par-
lamentar, mas ao Governo. 

Agora, o lamentável e o triste de tudo isso, e 
que vem acontecendo com muita freqüência, é que 
nas sextas-feiras, como na passada, das 9 horas até 
o final da sessão, não tivemos nenhum Parlamentar 
do Governo para defendê-lo dos ataques sofridos inin-
terruptamente por todos os oradores. 

Eu quero apenas fazer uma justiça. A Senadora 
Serys Slhessarenko esteve em plenário, embora rapi-
damente, mas foi a única presença; e, salvo engano, 
também uma presença um pouco triste, sofrida e ainda 
magoada do Senador Cristovam Buarque, que não se 
tem manifestado para defender o Governo. É um direito 
de S. Exª que respeito.

O vergonhoso foi o Governo, na sexta-feira, não 
dispor de ninguém para defendê-lo aqui. É muito dife-
rente de a Líder do Governo vir aqui e atacar colegas, 
sem avisá-los, sem preveni-los. Ressalto com muita 
tranqüilidade que ninguém evoluiu tanto e tão rapida-
mente neste Senado quanto V. Exª, Senadora Ideli Sal-
vatti. E pronuncio estas palavras com tristeza, apenas 
porque V. Exª diz que cada um está tentando construir 
um bom caminho. Eu, por exemplo, estou tentando 
fazê-lo. Não assinei uma CPI que tanto poderia pre-
judicar o Governo de V. Exª por considerar que esse 
não é o caminho. Lamentavelmente, porém, colegas 
são insultados sem sequer estarem aqui presentes e 
sem terem o direito de defesa.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não cabe aparte, Senador José Jorge, pois se trata 
de uma explicação pessoal.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Mas serei breve, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Depois V. Exª poderá fazer  uso da palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu 
gostaria que V. Exª entendesse isso apenas como 
uma intervenção pedagógica. Não existe na ética par-
lamentar, principalmente no Senado da República, o 
costume de atacar...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, solicito a V. Exª que se di-
rija à Presidência, conforme reza o Regimento, e não 
à Senadora Ideli Salvatti.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Di-
rigir-me-ei a V. Exª e agradeço-lhe a observação, Sr. 
Presidente, Senador Romeu Tuma. É bom que a Lí-
der, a noviça Líder do Governo aprenda isso. Abriu a 
metralhadora giratória. Até pareceu-me como àquelas 
mulheres-bomba, muito comuns em países em guerra. 
Estamos num momento de entendimento. Não se abre 
uma segunda-feira agredindo pessoas que V. Exª sabe 
que darão resposta. A abertura de uma segunda-feira 
nestas circunstâncias não será um bom inicio para o 
Governo, porque vai passar mais uma semana sendo 
atacado aqui, e a Senadora vai continuar...

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador, retire a expressão “mulher– bomba” – atinge até 
os antecedentes do nosso Presidente Romeu Tuma.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
entendi.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– S. Exª pediu que V. Exª retire a expressão “mulher-
bomba”.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mas 
não tem “mulher-bomba”. Estamos implantando aqui 
agora. E não retiro, não. Fica a expressão “mulher-bom-
ba”, porque o que se está fazendo aqui é destruindo 
o Governo, um Governo que a escolheu exatamente 
para defendê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Senador Jorge Bornhausen, sem interrupção 
mais, tem V. Exª a palavra, pela Liderança da Minoria, 
por cinco minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª que res-
peite o orador aqui, por favor.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim tra-
zer uma palavra sobre a dor que vive o Estado de 
Santa Catarina, sobre a tragédia que se abateu sobre 
milhares de catarinenses, que vivem no litoral sul, e 
gaúchos, brasileiros que vivem no norte do litoral da-
quele Estado.

Vim trazer uma palavra de solidariedade de quem 
deseja colaborar, de quem deseja encontrar caminhos. 
O momento da tragédia tem que ser um momento de 
paz e de solidariedade.

Houve mortos; há desaparecidos; há os que estão 
sem casa, sem teto. E é preciso que o Governo olhe 
atentamente para as conseqüências.

Eu pediria silêncio, por favor, Senadora, pois es-
tamos falando de uma tragédia que ocorreu no nosso 
Estado. Creio que é um momento de paz e de solida-
riedade. 

O que desejo aqui, desta tribuna, é também soli-
citar aos Governos Federal e Estadual que atendam às 
famílias que foram, realmente, tragicamente penaliza-
das. Queremos dar uma contribuição. É o momento de 
cada um buscar o que pode fazer. Uns trazem alimen-
tos; outros dão teto. Aos Parlamentares cabe indicar 
não somente esses caminhos, mas um caminho em 
que a ajuda seja efetiva.

Já enfrentei, como Governador do meu Estado, 
situações difíceis. Vi em Santa Catarina, em 1974, uma 
cidade ser destruída, que foi Tubarão. Em 1983, o Vale 
do Itajaí foi arrasado. Providências têm de ser toma-
das. Acredito que elas serão tomadas. Mas, elas têm 
de ser rápidas e prontas. E é isso que venho pedir. Ao 
mesmo tempo, venho sugerir e oferecer. Sugerir que 
possamos ter uma medida provisória que disponibili-
ze recursos para atender aos Municípios atingidos e 
às obras públicas. Para isso, entendo que cada Par-
lamentar de Santa Catarina deve abrir mão de suas 
emendas de Bancada, para que possamos, de forma 
prática e eficiente, sem disputas pessoais, olhando a 
solidariedade e a paz, dar ao Presidente da República 
a oportunidade de dispor de recursos orçamentários 
e de enfrentar adversidades.

Pela experiência que tenho, sugiro também que, 
de forma imediata, o Proagro seja utilizado para os 
agricultores, a fim de que os danos da agricultura pos-
sam ser remediados. De outro lado, proponho que a 
Caixa Econômica, por meio do seu Conselho Delibe-
rativo, venha a liberar o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, como o fez nas duas outras ocasiões que 
aqui citei, para que o trabalhador catarinense possa se 
utilizar desses recursos que são seus, a fim de repor 
suas casas em condições normais e os aparelhos que 
foram quebrados, prejudicados ou perdidos. É preci-
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so haver um mínimo de solidariedade geral em torno 
dos que sofrem.

Rezo para que os desaparecidos possam retornar 
às suas famílias. Aos mortos, a nossa solidariedade. 
Foi uma tragédia, e com a tragédia vivemos mais um 
momento da nossa história, mas o papel daqueles 
que representam o nosso Estado é ajudar na recons-
trução do sul de Santa Catarina e do litoral norte do 
Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Espero que todos tenham ouvido o apelo de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Pela or-
dem, Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero pedir a ins-
crição pela Liderança do PT e, em seguida, ao Sena-
dor Tião Viana, pela Liderança do Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – V. Exª está 
pedindo pelo PT?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Para 
mim.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – V. Exª tem 
a palavra por cinco minutos. Em seguida, o Senador 
Tião Viana, pelo Bloco.

Às 18 horas e 30 minutos encerra a sessão. Só 
os dois Senadores terão a palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero parabenizar o Senador Jor-
ge Bornhausen por seu pronunciamento, em que traz 
a esta Casa a preocupação com o episódio ocorrido 
em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que nos 
tomou toda a preocupação e o tempo ao longo dos 
últimos dias. Quero dizer a S. Exª que inúmeras pro-
vidências aqui explicitadas pelo Senador já estão em 
pleno andamento. As emendas da Bancada de Santa 
Catarina estarão sendo discutidas na quarta-feira, na 
reunião do fórum parlamentar, para que possamos, da 
mesma forma como foi feito com o Nordeste, liberar 
imediatamente, nos diversos Ministérios, verbas que 
já estão contemplando ações nos Municípios atingidos 
pelas enchentes. 

Na questão do FGTS, temos uma medida pro-
visória que está tramitando no Congresso Nacional e 
que será bastante simples. Já conversei com o Depu-
tado Leodegar da Cunha Tiscoski, de Santa Catarina, 
para que possamos fazer a emenda no sentido de 
que o FGTS possa ter, na medida provisória, também 
a liberação para os casos de vendaval, granizo e es-
tiagem, questões que afetaram o nosso Estado, no 
último período.

Por parte do Ministério da Integração Nacional, 
houve plantão e monitoramento, desde quarta-feira. 
Todo o episódio climático, que era surpreendente e 
novidade para nós, pois é raro ocorrer no País, foi 
monitorado. Havia uma pronta articulação, desde quin-
ta-feira, entre o Ministério da Integração Nacional, o 
Governador do Rio Grande do Sul e o de Santa Catari-
na, para que se realizasse a evacuação da população 
atingida se realmente ficasse confirmada a violência 
de algo que poderia ter sido um furacão e que está 
sendo caracterizado como ciclone.

O Ministério ainda aborda, de forma muita cla-
ra, a necessidade de o exemplo de organização das 
defesas civis municipais de Santa Catarina ser cada 
vez mais ampliado, porque a assistência e o socorro 
imediato fazem a diferença no atendimento de tragé-
dias como essa.

Cumprimento o Senador Jorge Bornhausen por 
trazer esse tema e registro que, ao longo desses úl-
timos dias, tivemos a oportunidade de conversar, di-
versas vezes, com o Ministro Ciro Gomes, com o Go-
vernador, com a Defesa Civil do nosso Estado, com o 
Coronel Jorge da Defesa Civil Nacional, para se fazer 
o atendimento da população atingida.

Queria poder permitir alguns minutos ao Sena-
dor Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Ideli Salvatti, desculpe-me, mas quem de-
cide isso é a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, como 
Líder do Bloco.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nos dois minutos que me restam, tentarei 
ser o mais objetivo possível. Saliento a tranqüilidade e 
a serenidade que têm o Partido dos Trabalhadores e o 
Bloco de apoio ao Governo no momento político que 
atravessamos. Todos, neste Parlamento, conhecemos 
o resultado de uma pesquisa de opinião pública que 
aponta, aparentemente, um momento desfavorável da 
atual gestão de Governo. Isso é natural e absolutamen-
te comum na vida pública.

Interessa-nos a certeza das nossas convicções. 
Nosso Governo está inteiramente ciente de suas res-
ponsabilidades políticas e sociais e sabe exatamente 
aonde tem de chegar. A travessia deste momento difícil 
da vida nacional era esperada. O ano de 2003 marcou 
a dificuldade da travessia de nosso Governo; não ti-
vemos os R$18,5 bilhões de recursos orçamentários 
extraordinários para fazer investimento social e político. 
Sabíamos da enorme dívida com a reforma agrária; 
sabíamos da enorme crise de políticas sociais que 
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vivenciávamos e tínhamos certeza absoluta da crise 
de inclusão social que estávamos testemunhando na 
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, fazer uma ruptura e mudar para 
um horizonte promissor tão repentinamente seria muito 
difícil em um País com 500 anos de injustiças e desi-
gualdades tão perversas. Temos certeza absoluta de 
que virá um novo horizonte para o Governo – daqui a 
três meses, no máximo – com indicadores que trarão a 
confiança da sociedade brasileira e a maior considera-
ção, sensibilidade e até senso de co-participação...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – A Mesa 
prorroga a sessão por mais 10 minutos, para que ou-
çamos dois outros Senadores e V. Exª possa concluir 
o seu discurso.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Que tra-
gam maior senso de participação e serenidade para 
a própria Oposição que nos acompanha neste grande 
debate nacional. Com isso, asseguraremos a grande 
mudança que o País espera.

Para nós, é um momento de verdadeira encruzi-
lhada. De um lado, conseguimos fazer a travessia, o 
remédio amargo foi aplicado, e agora temos de asse-
gurar a retomada do crescimento.

No mês de fevereiro, tivemos um crescimento 
industrial em São Paulo de 4,9% e, em Santa Catari-
na, de 11%. Os indicadores apontam com clareza um 
crescimento estável para o ano de 2004, e temos a 
dívida social marcante.

É hora de radicalizar. Na busca da implantação 
das políticas sociais, o Governo está pronto, maduro, 
tem diagnóstico, tem plano, tem meta e tem interven-
ção decidida. Assim, não tenho dúvida de que é uma 
questão de momentos para que a Oposição volte seus 
olhos e entenda que as mudanças efetivas que foram 
parte do compromisso e da honradez do Governo Lula 
estarão sendo executadas. Contaremos com o apoio e 
a compreensão dos companheiros da Oposição.

É natural também, Sr. Presidente, que as Srªs e 
os Srs. Senadores entendam que, em alguns momen-
tos, temos de expressar nossas angústias e aflições. 
O que a nobre Colega, Senadora Ideli Salvatti, trouxe 
hoje para o Plenário do Senado Federal foi um grande 
e forte desabafo por injustiças que estão sendo prati-
cadas contra algumas autoridades de Estado, algumas 
autoridades do Governo.

Não é justo que qualquer Parlamentar, de qual-
quer origem, venha ao plenário do Senado Federal 
trazer juízo de valor sobre honradez e moral de quem 
quer que seja. Entendemos que isso pode ocorrer em 
momentos de tensão, crítica e fervor emocional, mas 
não é a regra. A Senadora Ideli Salvatti fez aqui um 
desabafo, uma consideração para que isso possa ter 

um freio e estar de acordo com o que está vendo a 
sociedade brasileira.

A sociedade está tranqüila, está entendendo os 
indicadores e quer mudanças. Teremos um mês de 
abril tenso, com um problema agrário forte aos olhos 
de todos, que é uma dívida de 500 anos. Vamos ter 
de intervir. Temos um debate democrático. Estamos 
superando uma crise política cuja travessia tivemos 
que fazer por infelicidade de fatos que são do co-
nhecimento de todos. Agora, jamais poderemos nos 
curvar a ofensas unilaterais. A Senadora Ideli Salvatti 
expressou aqui um sentimento em defesa daqueles 
em quem acredita e jamais ousou ofender a honra de 
quem quer que seja.

Então, penso que isso deve ser tratado com na-
turalidade, compreensão, e a caminhada do diálogo é 
o que nos deve unir no Parlamento.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estranho as pala-
vras do Líder Tião Viana, tendo em vista que, durante 
anos e anos, convivemos aqui nesta Casa com o PT 
na Oposição, que nunca maneirou a linguagem contra 
o Governo nem contra os outros Parlamentares.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Peço a V. 
Exª que traga uma ata em que fiz algum juízo de valor 
sobre a honradez de quem quer que seja. V. Exª tem 
uma boa memória.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Desculpe-me, 
mas não estou dizendo V. Exª. Estou dizendo que, du-
rante 21 anos, tanto na Câmara quanto aqui, vi mui-
tos Senadores e Deputados do PT falarem contra o 
Governo passado, o Governo daquele momento, cada 
um daqueles governos, e ninguém nunca maneirou a 
linguagem, nem nunca pedimos que isso aconteces-
se. Cada Deputado e cada Senador tem o direito de 
expressar-se de acordo com o Regimento, e isso sem-
pre houve nesta Casa. Então, estranho as palavras do 
Líder Tião Viana.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo 
a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho por cinco 
minutos. Antes, porém, pela ordem, tem a palavra o 
Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas gostaria 
de protestar. Sei que não é culpa de V. Exª, mas há de 
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se fazer alguma coisa. Há Líderes demais falando. Vou 
terminar saindo do meu Partido e me unir a mais dois 
Parlamentares para ter direito a falar nesta Casa. Hoje, 
segunda-feira, devem ter falado, no mínimo, 15 Líderes, 
e não há aqui esse número de Partidos. Mas os Líderes 
vão e vêm; parecem naveta de frivolité. É algo sério e 
que nos deixa em uma situação de constrangimento.

Portanto, registro meu protesto, Sr. Presidente, 
ao mesmo tempo em que lembro que, amanhã pela 
manhã, haverá dois grandes acontecimentos nesta 
Casa: o comparecimento do Ministro Antônio Palocci 
e a audiência com as empresas de telecomunicações. 
Será um momento de explicações ao Senado da Re-
pública, quando poderemos entender o que está ocor-
rendo em relação à venda da Embratel.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Pelas anotações da Mesa, falaram cinco Líderes 
hoje, Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mas 
eles vão e vêm.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os debates paralelos é que nos confundem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Filho, que 
dispõe de cinco minutos. Logo em seguida falará o 
Senador Antero Paes de Barros, também por cinco 
minutos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem percorre a 
Região Nordeste nos dias de hoje encontra uma região 
beneficiada pelo último inverno, uma região que renas-
ce. Tudo está verde, o pasto está verde. No entanto, por 
trás se esconde um certo drama, um problema sério que 
precisa ser trazido ao Senado da República.

Refiro-me ao problema dos devedores do crédi-
to rural, devedores dos bancos oficiais, que não con-
seguiram ainda ser beneficiados pela Lei nº 10.696, 
de 2 de julho de 2003, que trata da renegociação das 
dívidas rurais.

Ora, o que se pretende é que essa lei possa ser 
alterada, oferecendo a oportunidade aos produtores 
rurais no sentido de que o limite, hoje de R$35 mil, 
para a reformulação dos débitos, seja ampliado. As 
datas da contratação também se fixaram em até 1997 
e após 1997. Na origem dos recursos destinados à 
renegociação, há o FNE, o FAT etc. Na finalidade da 
aplicação dos recursos, custeio e investimento e na 
qualificação dos produtores, os assentados, “prona-
fianos”, mini, pequenos e grandes. É preciso abranger 
esse universo.

O certo é que os bancos já estão executando 
agricultores no Nordeste, e não podemos, de manei-
ra nenhuma, deixar de trazer uma palavra para que 
esses produtores tenham mais uma oportunidade. E 
isso viria justamente na modificação, na reformulação 
dessa lei ou em novas instruções que pudessem in-
terpretar de uma maneira mais benigna para os pro-
dutores rurais essa lei de reformulação dos créditos 
rurais, a Lei nº 10.696.

Sr. Presidente, serei breve, porque já estamos 
no final da sessão. A Senadora Heloísa Helena, que 
conhece profundamente o assunto, vai agora contri-
buir para o nosso discurso, e fará um esclarecimento, 
porque S. Exª vem acompanhando passo a passo essa 
renegociação. E não se quer negar que houve alguns 
avanços, mas muitos produtores estão excluídos, prin-
cipalmente pequenos e médios no Nordeste.

Senadora Heloísa Helena, concedo o aparte a 
V. Exª.

A Srª Heloísa Helena (Sem partido – AL) – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, saúdo V. Exª pelo pronun-
ciamento. Uma coisa são os discursos que fazemos 
aqui, mas a pior coisa para quem está vivenciando o 
chamado mundo real, o cotidiano de dor, de sofrimen-
to, de miserabilidade crescente, de empobrecimento é 
o silêncio da Casa em relação ao seu problema. Daí a 
importância do debate que V. Exª traz à Casa. A situação 
é extremamente grave. O Governo, infelizmente, dando 
continuidade à política do Governo Fernando Henrique, 
não tem política para os sem-terra, nem para os que 
têm terra, no caso do pequeno e médio produtor rural; 
não está disponibilizando recursos para cumprir o que 
manda a Constituição e fazer a reforma agrária. O que 
está sendo disponibilizado é uma vergonha; o pequeno 
e o médio produtor não estão tendo acesso a créditos e 
estão perdendo terra. Não é à toa que o número médio 
de famílias assentadas é infinitamente menor do que o 
número de famílias que estão perdendo terras para as 
instituições oficiais de crédito. O que acontece, Senador 
Garibaldi? A arrogância cega este Governo. Ele está cego 
na intolerância, na truculência, na arrogância – isso, do 
ponto de vista político, porque tenho uma filha de leite 
que é cega e vê muito mais do que todos nós. Então, é 
cego pela arrogância política. Tivemos a oportunidade 
– V. Exª, o Senador Jonas Pinheiro, o Senador Ramez 
Tebet, o Senador Osmar Dias, vários Senadores – de 
acompanhar a questão da agricultura no País – espe-
cialmente a pequena e a média agricultura e também a 
familiar. Quase enfartei neste plenário, para possibilitar 
a inclusão de duas emendas que poderiam favorecer 
aqueles produtores com dívida de até R$15 mil.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Já 
concluo, Senador Romeu Tuma. Sabe V. Exª que mui-
tos produtores do meu Estado, assim como do V. Exªs 
estão com uma dívida contratual acima de R$15 mil. 
Mas mesmo aqueles que tinham uma dívida de até 
R$15 mil ficaram fora da repactuação, porque, para 
repactuarem, precisavam estar adimplentes. Como 
podiam estar adimplentes? No caso específico do 
Nordeste, havia um processo gravíssimo de estiagem 
– problema já enfrentado anteriormente, entre 1997 e 
1999. E o Governo não deu anistia para o agricultor 
familiar nem para o pequeno produtor, não estabeleceu 
a correção das distorções do saldo devedor – motivo 
pelo qual essas dívidas estão tornando-se impagáveis 
–, não criou nenhum mecanismo para ajudá-los. Para 
ter acesso à repactuação, o pequeno produtor foi para 
o agiota. Se sofreu problemas como os que acontece-
ram no Nordeste, ora estiagem, ora inundação, perdeu 
duplamente a safra. O que espero é que o Governo 
converse com quem entende ou com quem está viven-
ciando o problema. Não adianta ele vir para cá, Sena-
dor Romeu Tuma, com pose, com arrogância; não tem 
autoridade moral para isso, porque o discurso que fazia 
antes foi por terra. Que, pelo menos, converse com as 
pessoas que vivenciam a realidade. É de fundamental 
importância corrigir as distorções do saldo devedor e 
estabelecer uma clara política de repactuação, senão 
a herança a ser deixada a quem tem pequena e mé-
dia propriedade no País é simplesmente a das dívidas. 
Digo isso com a maior tranqüilidade, porque não tenho 
sequer uma cerca para amarrar um bode, imaginem 
produção rural. Mas sei o quanto é importante para a 
dinamização da economia a geração de emprego e 
renda, a produção de alimentos neste País, o acesso 
ao crédito da agricultura familiar e do pequeno e mé-
dio produtor. Para V. Exª ter uma idéia, até em relação 
ao Seguro-Safra – só um pouquinho de paciência, Sr. 
Presidente; sei que estou ultrapassando o tempo –, 
destinado somente ao produtor cuja renda mensal é 
de até um salário mínimo e meio, foi uma briga para 
eu conseguir na Câmara que não entrasse no cálculo 
aquele que tem aposentadoria. Mesmo assim, a gran-
de maioria de produtores ficou de fora: o que produz 
folhosas, inhame e macaxeira; o que produz mandioca 
e milho simultaneamente – não se pode cultivar os dois 
juntos. Isso não é possível! Portanto, deve haver polí-
tica para os sem-terra e para os pequenos e médios 
produtores deste País, senão será uma “quebradeira” 
geral. Sei que alguns não se incomodam com a crise, 
com o desemprego em massa, com a desestruturação 
de parques produtivos inteiros, pois suas “corriolas” 
estão empregadas – para o Nordeste, V. Exª sabe o 
significado disso. Quando falo do Nordeste, o Senador 

Osmar Dias briga e diz que no Sul e no Sudeste isso 
também ocorre. S. Exª razão, mas é evidente a situação 
extremamente difícil por que passa o povo nordestino. 
Portanto, saúdo V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço a V. Exª o profundo diagnóstico da situação. 
Espero que possamos continuar essa luta. Vim à tribuna 
hoje, e V. Exª, que está colaborando com meu discurso, 
poderá vir amanhã. Que todos os Senadores que se en-
volveram voltem a lutar por melhores condições de cré-
dito para o pequeno e o médio agricultores. Dá pena, dó, 
piedade percorrer a nossa região e ver que, apesar de 
as condições oferecidas pela natureza serem propícias, 
o pequeno agricultor está sem condições de passar pela 
calçada do Banco do Nordeste ou do Banco do Brasil.

Muito obrigado.
A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – E 

tem que correr do oficial de justiça.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– E ainda tem que correr do oficial de justiça.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Bar-
ros, por cinco minutos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é preciso desmistificar algumas questões que foram 
mencionadas.

Foi listada uma série de matérias: desde outubro, há 
um empréstimo para São Paulo; desde novembro, a Lei 
da Falência, etc. Mas não foi dito o principal: que existem, 
também, dez medidas provisórias na Casa, trancando 
a pauta, e, com certeza, nenhuma foi apresentada pela 
Oposição. Esta não foi a responsável pelo trancamento 
da pauta no Senado República. Como os temas foram 
tratados, parece que a Oposição está trabalhando no 
sentido de que os trabalhos legislativos não ocorram.

O Governo está mal, porque não tem governo. 
Se a Oposição fizer uma auto-crítica, poderá ser muito 
mais contundente do que é diante dos fatos graves que 
aí estão. Ora, aqui não se atacou a honra de ninguém; 
nunca se atribuiu a algum membro do Governo, que 
não ao Sr. Waldomiro Diniz, os fatos que aconteceram. 
O que a Oposição quer é que eles sejam apurados. 
Eles precisam ser apurados. Essa é a melhor forma de 
acabar com a possibilidade futura de insinuação.

Agora, vejam as notícias de hoje: mais uma pes-
quisa revela a queda de popularidade do Governo 
Lula. O Governo comemora o fato de que 52,5% não 
conhecem o caso Waldomiro Diniz. Isso não é para 
comemorar; ao contrário, deve ser motivo de maior 
preocupação, porque os índices que o Governo tem 
hoje são de final de mandato. Isso é extremamente 
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preocupante até para a Oposição, responsável como 
é a Oposição brasileira.

O Governo anuncia uma enorme solidariedade 
ao Governo nas faixas C, D e E, mas não houve ain-
da a capilaridade da chegada da informação. Essa 
pesquisa revela que o Governo tem mais espaço para 
cair. Qualquer cientista social, qualquer cientista po-
lítico que saiba interpretar uma pesquisa chegará à 
conclusão de que, se 52,5% ainda não tomaram co-
nhecimento das nuances do caso Waldomiro Diniz, é 
porque esse assunto ainda não chegou a toda a po-
pulação brasileira. Mas é assim mesmo em qualquer 
pesquisa: primeiro, perde-se a classe média; depois, 
perde-se o resto, e é isso o que está ocorrendo com 
o Governo.

Voltarei a insistir esta semana com o Senado 
Federal: é preciso fazer a CPI do Waldomiro. E vou-
me basear no noticiário de hoje. Da Oposição? Não. 
Da Advocacia-Geral da União, que entrou com uma 
ação contra a greve dos policiais federais. Ao propor 
a ação contra a greve dos agentes da Polícia Federal, 
escreve, no item 14 da página 9 da petição inicial da 
ação, que, “entre as investigações prejudicadas pela 
greve, estão as referentes ao caso do ex-assessor da 
Casa Civil, Waldomiro Diniz”. É a Oposição que está 
dizendo isso? Não. É o Governo, é a Advocacia-Geral 
da União, que está dando um documento para a Opo-
sição de que as investigações estão paralisadas. Daí 
a necessidade de se fazer a Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

Sr. Presidente, o Governo é um só. Não podemos 
relacionar-nos com um Governo se existe um Gover-
no no Palácio do Planalto para se relacionar com o 
Senado e outro para se relacionar com a Câmara dos 
Deputados.

Digo isso porque foi feito um acordo com o Sena-
do da República no sentido de que votássemos a PEC 
paralela. Não tenho problema de consciência, porque 
não votei para taxar os aposentados e pensionistas do 
Brasil. Eu sabia que aquela PEC paralela era algo para 
ir às calendas gregas. Adverti, da tribuna do Senado, 
que não deveríamos coonestar com aquela inconsti-
tucionalidade! Mas várias situações foram colocadas 
aqui. Foi feito um acordo do Governo, da Base do 
Senado, segundo o qual a PEC paralela seria votada 
até janeiro na Câmara dos Deputados, na convocação 
extraordinária. 

Estamos indo para abril, e, ontem, conhecemos 
o parecer do Relator, que mudou alguns aspectos da 
PEC paralela. Não vou entrar no mérito de que se está 
mudando para melhor ou para pior – pode até ser para 
melhor –, mas o correto, para honrar o acordo, seria 
fazer uma nova PEC. Ou a palavra do Governo não vale 

nada aqui? Seria aprovada a PEC do Senado, e o que 
houvesse em termos de mudança formaria uma nova 
PEC para vir ao Senado e voltar à Câmara. Foi feito 
um acordo. A Base do Governo na Câmara não hon-
ra o acordo fechado pelo Governo no Senado. Então, 
esse Governo é um erro de português: o Governo não 
“é”, o Governo “são”. Há um Governo para o Senado 
e outro para a Câmara.

Proponho uma ação parlamentar nossa, porque, 
no dia 17 de dezembro de 2003, quando discutíamos 
aqui a PEC paralela, dizia o Senador Paulo Paim:

Estou prevendo que a convocação seja feita a 
partir do dia 10 ou 15 de janeiro. Então, trabalharíamos 
de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, período em que vo-
taríamos e aprovaríamos a PEC paralela, para alegria 
dos servidores (...) Dizem-me aqui os meus Senadores: 
insista firmemente, exija a votação no mês de janeiro. 
E é isso que estamos fazendo aqui (...) Meu discurso 
é também um apelo ao Executivo para que este con-
voque o Congresso.

De tudo isso, somente a convocação ocorreu. A 
PEC paralela, que era a origem e o motivo da convo-
cação, não foi votada. 

Trago, também, as palavras do Líder do PMDB, 
Senador Renan Calheiros, que fazia um alerta ao 
Governo e ao Senado, naquela mesma data. Dizia o 
Senador Renan:

Se for necessário estender a autoconvocação, que 
se estenda; se for necessário convocar o Congresso 
Nacional, que se convoque o Congresso. O que não 
pode acontecer, Sr. Presidente, é que tudo o que se fez 
aqui seja desperdiçado, com uma tramitação demora-
da da chamada PEC paralela. O País não entenderia 
isso. O compromisso que assumimos seria absoluta-
mente desrespeitado. Ninguém levaria mais nenhum 
compromisso nosso em consideração.

Não sou eu que estou dizendo, é o Senador 
Renan Calheiros, Líder da Bancada Majoritária do 
Senado. E é verdade! Ninguém pode levar mais nada 
em consideração, porque não há seriedade no trato 
com o Parlamento por parte do Governo brasileiro. O 
País não está entendendo. O Senado está entendendo 
menos ainda. O Líder Renan Calheiros também deve 
estar entendendo menos ainda!

No dia 21 de janeiro, o Senador Pedro Simon, 
confiando na rápida aprovação da PEC paralela, dis-
se desta tribuna:

Assumi, realmente, o compromisso. Com a pala-
vra do Líder do Governo, com a palavra do Líder do PT, 
com a manifestação do Senador Paulo Paim no senti-
do de que o Presidente da República lhe assegurou a 
aprovação da PEC paralela, eu estou absolutamente 
tranqüilo de que ela será aprovada. 
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Não sei, não ouvi as palavras do Senador José 
Dirceu. Não tenho essa idéia, mas tenho o compro-
misso, a certeza absoluta de que a PEC paralela será 
aprovada. 

Entendo até uma certa ciumeira da Câmara, mas 
desnecessária. E fica mal para aquela Casa essa po-
sição. Foram tantas as vezes em que a Câmara votou 
e nós assinamos embaixo que, de repente, a Câmara 
não pode sentir-se ofendida pelo fato de o Senador 
apresentar uma proposta diferente. A Câmara não 
pode sentir-se humilhada. 

Lembro-me de uma frase do Senador Pedro Si-
mon que não consta aqui: “Ou é isso ou o Governo 
vai-nos dar um passa-moleques”. É, no mínimo, uma 
desconsideração muito próxima da questão do pas-
sa-moleques. 

Concedo um aparte à Senadora Heloísa Helena, 
mas peço a V. Exª que seja breve, para que eu possa 
concluir o pronunciamento.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL)  Sena-
dor Antero Paes de Barros, saúdo V. Exª pelo seu pro-
nunciamento. Evidentemente, não acredito que alguns 
estavam inocentes nessa história suja. Não acredito na 
inocência de alguns. Certamente, alguns acreditaram 
nela e disponibilizaram palavras e gestos em relação 
ao fato. Não acredito em inocência, até porque aqui o 
mais besta não anda, mas, efetivamente, voa. Então, não 
acredito nessa história de que é acordo de Governo, mas 
depois não se cumpre lá. Sinceramente, penso que é 
tudo marola. Prova disso é que assumiram o compromis-
so em relação ao subteto e depois passaram por cima. 
V. Exª, eu e o Senador Romeu Tuma estivemos em um 
ato com as donas de casa para viabilizar o mecanismo 
de aposentadoria. Apresentei uma emenda, que não foi 
aceita, para que as donas-de-casa pudessem ter aces-
so à aposentadoria. A PEC paralela, já dizíamos, não 
incluía nenhum pleito dos filhos da pobreza, nem com-
batia privilégios. Depois que aprovou a farsa da reforma 
previdenciária  porque reforma previdenciária de fato 
não foi , já jogou na lama da especulação a poupança 
dos trabalhadores do setor público e possibilitou que as 
seguradoras privadas tivessem um aumento de lucro de 
mais de 80%, só com o anúncio da reforma. Portanto, 
saúdo V. Exª e espero que a Câmara faça o que deve 
fazer. Porém, sinceramente, não acredito em inocên-
cia nessa história, com exceção, muito pequenininha, 
de alguns. Acho que é tudo “acórdão” com o Governo. 
Duvido que, se não fosse acordado com o Governo, a 
Câmara fizesse o que está fazendo.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB  MT) 
– Agradeço a V. Exª pelo aparte.

Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo que tudo 
isso é lamentável, é vergonhoso, o Senado não me-
rece esse descrédito.

Lembro-me de que a Senadora do meu Estado, 
Serys Slhessarenko, não queria votar aquela reforma. 
S. Exª chorou da tribuna e disse que votaria, porque 
acreditava na votação da PEC paralela. 

Amanhã, na reunião de Bancada do meu Partido, 
vou propor que seja estabelecido o seguinte compor-
tamento no PSDB: não temos número suficiente para 
parar as votações do Senado, mas podemos entrar 
em obstrução. Convidarei os Senadores Paulo Paim 
e Pedro Simon, a Senadora Serys Slhessarenko e 
tantos quantos se manifestaram naquela sessão para 
que entremos em obstrução, até que a Câmara hon-
re o acordo feito pelo Governo com o Senado da Re-
pública. Será uma obstrução absolutamente legítima 
por parte da Bancada de Oposição no Senado. Isso e 
mais as medidas provisórias é que vão trancar a pau-
ta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antero Paes de Barros, assim como V. Exª, 
eu também não tenho dor de consciência, só de cora-
ção, pelo sofrimento das várias pessoas que têm essa 
expectativa. Continuo recebendo e-mails e mensagens 
consultando-nos sobre o porquê de, até agora, não ter 
sido votada essa PEC paralela.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os Srs. Senadores Romero Jucá e Valmir Amaral 
enviaram discursos à mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I e §2º do art. 210, ambos  do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Governo do Presidente Lula fez recen-
temente distribuir ao cidadão comum uma publicação 
de substancial interesse para a sociedade brasileira. 
Trata-se de um breve compêndio intitulado A Mudança 
Já Começou: Realizações do Governo Federal – 2003, 
de cujo sumário extraio apenas o capítulo referente às 
“Reformas Estruturais” para desenvolver, neste instan-
te, uma sucinta análise.

Ao destinar à Reforma Tributária espaço inicial 
de exposição, o mencionado capítulo registra que a 
simplificação e a racionalização do Sistema Tributário 
Nacional constituem meta inarredável do Governo, 
para cujo fim um amplo debate social no âmbito do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
se fez imprescindível. Na elaboração da proposta, os 
principais objetivos se fixaram no aumento da eficiência 
econômica e no aumento da justiça social. 
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O dispositivo mais crucial da Reforma Tributária é, 
sem dúvida, a reformulação do ICMS, cuja estrutura atual 
induz a uma série de distorções da atividade econômica. 
Tal imposto estadual passará a ter uma legislação única, 
dispondo de um máximo de cinco alíquotas diferentes. 
Desse modo, propiciará o fim da competição predatória 
entre os estados e o fechamento de brechas que viabi-
lizam a evasão fiscal. Além disso, fica constitucionaliza-
da a desoneração das exportações, assegurando-se o 
aproveitamento ou a manutenção integral dos créditos 
relativos aos insumos dos produtos exportados.

Mais que isso, a proposta estabelece o princípio 
da não-cumulatividade das contribuições sobre o fatu-
ramento, eliminando os perversos efeitos da incidência 
em cascata. A reforma define ainda a isonomia entre 
os produtos nacionais e os importados na incidência 
destas contribuições, eliminando outra significativa 
distorção de nosso sistema.

Além do incentivo ao investimento produtivo, por 
meio da redução do IPI, uma outra medida de gran-
de impacto será a diminuição da carga tributária da 
população de menor renda, mediante redução dos 
impostos sobre os bens de consumo popular. Por fim, 
também está contemplada na Reforma a criação de 
programa de renda mínima, destinado a assegurar 
a subsistência e manter a dignidade das famílias de 
baixa renda.

A segunda e última parte do capítulo aborda 
a questão da Reforma da Previdência, ressaltando 
sua aprovação final no Congresso Nacional em de-
zembro de 2003. Fruto de uma ampla e democráti-
ca  discussão com o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com sindicalistas, governadores 
e prefeitos, o texto final configurou vitória ímpar do 
Governo, convertendo o sistema de aposentadorias 
e pensões em modelo mais justo, ao reduzir as de-
sigualdades entre aposentados do serviço público e 
aposentados do INSS.

Na verdade, a Reforma da Previdência buscou, 
em toda sua trajetória processual, a solução estrutural 
dos problemas enfrentados no regime previdenciário 
atual, garantindo não somente a proteção social de 
hoje, mas também a do futuro. Há de se admitir que, 
na condição de proposta, sua tramitação no Congresso 
Nacional ocorreu em tempo recorde, graças à sensi-
bilidade de deputados e senadores, ao empenho do 
Governo Lula e dos governadores nessa questão e, 
por fim, ao apoio da opinião pública.

Para encerrar, reitero minha satisfação em rece-
ber cópia de tão instigante publicação, na convicção 
de que o Governo Federal cumpre com seu dever pú-
blico, prestando contas de sua atuação administrativa 

e política no ano de 2003. Congratulações ao Governo; 
congratulações ao povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no dia 27 de março comemora-se o 
Dia do Circo. Escolheu-se, para homenagear aque-
les que se dedicam às atividades circenses, a data 
de nascimento de um dos mais importantes palhaços 
brasileiros de todos os tempos, o Piolin. Seu nome era 
Abelardo Pinto e ele nasceu em 1897, em Ribeirão 
Preto, São Paulo.

Piolin – esse mestre da alegria, sempre lembra-
do quando se fala da história do circo no País – foi 
saudado pelo então presidente Washington Luís, em 
1922, e teve o reconhecimento dos intelectuais que 
participaram da Semana de Arte Moderna como repre-
sentante da autêntica arte popular brasileira. Nasceu 
no Circo Americano, que, mais tarde, veio a herdar 
de seu pai. Como Piolin tornou-se a figura central do 
espetáculo, o circo foi rebatizado com seu nome e o 
famoso palhaço, juntamente com filhos e sobrinhos, 
permaneceu instalado por mais de 30 anos no Largo 
do Paissandu, em São Paulo.

Sr. Presidente, é preciso lembrar, também, 
nesta homenagem, de outros palhaços que estão 
entre nossas mais caras lembranças de infância, 
como Carequinha, Benjamin de Oliveira – o primeiro 
grande palhaço negro do Brasil –, Torresmo e Arre-
lia. A todos eles devemos muito, pelas emoções que 
proporcionaram ao povo brasileiro e, principalmente, 
pelo esforço de preservação de uma manifestação 
cultural que corre o risco de desaparecimento fren-
te à pressão exercida pelos meios de comunicação 
de massa.

Essas figuras de colarinho alto, nariz de bola e 
cara pintada, são insuperáveis na arte de entreter e 
fazer rir. Temos que admirar a audácia dos trapezistas, 
a habilidade dos malabaristas, a coragem dos domado-
res de animais ferozes, mas os palhaços representam, 
definitivamente, a alma do circo.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
existem atualmente mais de dois mil circos no Brasil. 
Cerca de 80 deles são circos de grande e médio porte, 
contando com trapézios, animais e atrações variadas. 
Estima-se que o público que freqüenta esses espe-
táculos chegue a 25 milhões de pessoas. No circo, 
expressa-se a diversidade cultural e a criatividade do 
brasileiro. Por isso, os circos pequenos, que circulam 
pelas cidades do interior, são tão importantes para 
nossa cultura.
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A falta de equipamentos é compensada pela 
dedicação dos artistas e demais profissionais do 
circo. E, principalmente, pela capacidade de criar 
espetáculos ao mesmo tempo simples e emocionan-
tes, porque calam fundo na alma popular. Expressam 
aquilo que há de essencial em nossa identidade na-
cional: nossa capacidade de lidar com as dificulda-
des com coragem, sem perder o espírito festivo e a 
descontração.

Atualmente, em diversas cidades brasileiras exis-
tem projetos culturais relacionados às atividades do 
circo, como a Escola Nacional de Circo, sediada no 
Rio de Janeiro. Essa instituição, mantida pelo Minis-
tério da Cultura, cumpre a importante função de dis-
seminar os saberes próprios dessas atividades que, 
antes, encontravam-se restritas às famílias de artistas 
dedicadas ao circo.

É preciso incentivar a multiplicação de iniciati-
vas dessa natureza, Sr. Presidente, que promovem 
atividades culturais, capazes de resgatar impor-
tantes valores e saberes populares e trazer alegria 
para todos.

Piolin faleceu em 1973. Infelizmente, Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no final de 
sua vida, não teve o reconhecimento que merecia e 
passou seus últimos dias na miséria. Apesar de todas 
as dificuldades que enfrentou, nunca abandonou a 
atividade circense. Seu exemplo de dedicação à arte 
popular permanece, entre nós, como estímulo para que 
lutemos pelo aperfeiçoamento das políticas públicas 
voltadas para a preservação das manifestações genu-
ínas da cultura do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, lembrando às Srªs e Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão ordinária, a reali-
zar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 15, de 2004, proveniente da Medida Pro-
visória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a criação de 

carreiras e organização de cargos efetivos das autar-
quias especiais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Relator revisor: José Jorge (MINORIA/PFL-PE)

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da Lei nº 
10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos 
Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.

Relator revisor: Paulo Octávio (MINORIA/PFL-
DF)

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator revisor: Renan Calheiros (PMDB-AL)

– 4 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 Nº 17, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 17, de 2004, proveniente da Me-
dida Provisória nº 158, de 2003, que dispõe sobre 
a criação do Plano Especial de Cargos da Agência 
Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras pro-
vidências. 

Relator revisor: Senador Eduardo Suplicy (BLO-
CO/PT-SP)

– 5–

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo 
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a conceder subvenção econômica à Companhia de 
Navegação do São Francisco – FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra (MINO-
RIA/PSDB-PE)

– 6 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 18, de 2004, proveniente da Medida Pro-
visória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a instituição 
de Gratificação Temporária para servidores Técnico-
Administrativos e Técnico-Marítimos das Instituições 
Federais de Ensino e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Flávio Arns (BLOCO/
PT-PR)

– 7 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 19, de 2004, proveniente da Medida 
Provisória nº 161, de 2003, que acresce os arts. 1º-A e 
1º-B à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, com 
o objetivo de regulamentar a partilha com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios da arrecadação da 
Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus deriva-
dos, e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador João Alberto Souza 
(PMDB/MA) 

– 8 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2003 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 162, de 2004, que abre crédito extraordinário, em 
favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, no valor de R$ 3.400.000.000,00, para os 
fins que especifica.

Relator revisor: Senador Rodolpho Tourinho (PFL/
BA)

– 9 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 20, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 20, de 2004, proveniente da Medida Pro-
visória nº 163, de 2003, que altera a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relator revisor:

– 10 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 21, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 21, de 2004, proveniente da Medida 
Provisória nº 164, de 2003, que dispõe sobre a Con-
tribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
incidentes sobre a importação de bens e serviços, e 
dá outras providências

Relator revisor: Senador Romero Jucá (PMDB-
RR)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 01 
minuto.)

ATA DA 15ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
EM 12 DE MARÇO DE 2004  

(Publicada no Diário Oficial do 
Senado Federal nº 35, de 13 de março de 2004)

RETIFICAÇÃO

1) À pagina nº 06823, 1ª coluna, referente ao 
Parecer nº 207, de 2004,

Onde se lê:

“PARECER Nº 201, DE 2004 

Leia-se:

“PARECER Nº 207, DE 2004
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ATA DA 18ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
EM 17 DE MARÇO DE 2004  

(Publicada no Diário do Senado Federal 
nº 38, de 18 de março de 2004,

Onde se Lê:

“PARECER Nº 278, DE 2004  
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Marco Maciel
Relator ad hoc: Marco Maciel”

Leia-se:

“PARECER Nº 278, DE 2004  

(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Marco Maciel

Relator ad hoc: Senador Jonas Pinheiro.”
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-
SE PRESENTES OS SENHORES SENADO-
RES:

Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima – 
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa 
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães 
– Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Au-
gusto Botelho – César Borges – Cristovam Buarque 
– Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar 
Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo 
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais 
– Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves 
Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson Camata 
– Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena 
– Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson Peres 
– João Alberto Souza – João Batista Motta – João 
Capiberibe – João Ribeiro – João Tenório – Jonas 
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José 
Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio 
da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan 
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Maguito 
Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Ma-
ciel – Maria do Carmo Alves – Ney Suassuna – Os-
mar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya Gomes 
– Paulo Elifas – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro 
Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan 
Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho Touri-
nho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Cabral 
– Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhes-
sarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião 
Viana – Valdir Raupp – Valmir Amaral.

 O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – 
MG) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 308, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 942, de 2003 (nº 45/2003 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América relativo à 
Assistência Mútua entre as suas Adminis-
trações Aduaneiras, concluído em 20 de 
junho de 2002) em Brasília.

Relator: Senador Tasso Jereissati
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Com fundamento no art. 49, I, da Constituição 
Federal, o Poder Executivo, através da Mensagem 
nº 1.246, de 30 de dezembro de 2002 submete ao 
Congresso Nacional o texto do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 942, de 2003 (PDC nº 00045, de 
2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 

Ata da 27ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 30 de março de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos, 
Hélio Costa e Papaléo Paes
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da América relativo à Assistência Mútua entre as 
suas Administrações Aduaneira concluído em 20 
de junho de 2002.

Na Câmara dos Deputados, o ato internacional 
ora apreciado foi examinado nas Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Redação, Relações Exteriores 
e de Defesa, e na Comissão de Indústria, Comércio e 
Turismo, nas quais obteve aprovação.

II – Análise

Trata-se de ato internacional que se situa no 
âmbito da cooperação bilateral entre Brasil e Estado 
Unidos, prevendo uma série de ações recíprocas, de 
interação e de cooperação entre as aduanas dos pa-
íses signatários.

Da Exposição de Motivos formulada pelo Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, que acom-
panha a Mensagem Presidencial citada em epigrafe, 
cumpre destacar o seguinte:

Trata-se de ato internacional que há qua-
se duas décadas vinha sendo perseguido pelos 
dois governos. Com ele, beneficia-se a troca de 
informações aduaneiras, até agora realizada 
por meios costumeiros, sob a condição de re-
ciprocidade, mas sem o caráter de constância. 
Agora, o atendimento recíproco é obrigatório, 
passando a fazer parte do ordenamento legal 
de cada pais signatário.

O Acordo permitirá um trabalho articula-
do das aduanas no combate dos ilícitos adua-
neiros, como o contrabando e o descaminho, 
[...] facilitando ainda a repressão à pirataria 
comercial, além de possibilitar a realização 
de um trabalho conjunto relativo ao combate 
ao tráfico de drogas.

Esclarece também a Exposição de Motivos 
retrocitada que o Acordo ora examinado segue as 
orientações da Organização Mundial de Aduanas 
– OMA, em consonância com as diretrizes de ou-
tros Acordos semelhantes celebrados no âmbito da 
Organização das Nações Unidas, preservando o 
sigilo das informações, não confrontando a legis-
lação brasileira, sem descuidar da preservação da 
soberania dos Estados contratantes. Com efeito, ve-
rifica-se no texto pactício a possibilidade discricioná-
ria das partes atenderem as solicitações exaradas, 
podendo, ainda, os Estados denunciarem o tratado 
a qualquer tempo.

Como todos sabemos, mormente em razão dos 
recentes e tormentosos acontecimentos que galvaniza-
ram a atenção da sociedade e o interesse da impren-
sa de ambos os países, as relações que mantemos 

com os Estados Unidos da América são de primeira 
magnitude, no vasto espectro de nossas relações ex-
teriores. Somos aliados históricos tradicionais, possu-
ímos privilegiada relação política e cultural, e, funda-
mentalmente, somos imensos parceiros comercias.
Tratarmos com os Estados Unidos significa, nesse 
particular aspecto, estarmos dialogando com nosso 
maior parceiro comercial.

O objeto do acordo internacional que ora apre-
ciamos é, por todo exposto, de grande conveniên-
cia e oportunidade para os interesses nacionais, 
provendo interação e cooperação em setor dos 
mais sensíveis para o bom fluxo comercial entre 
as altas partes signatárias, constituindo, ademais, 
fator adicional para reforçar nosso relacionamento 
político, econômico e comercial com os Estados 
Unidos, o que interessa francamente, política ex-
terna brasileira.

A transformação da conduta de cooperação entre 
as duas aduanas, que já vem se verificando de forma 
assistemática, em dever jurídico inter partes, é além 
de todos os aspectos positivos aqui ressaltados, fator 
altamente promissor, com o fomento de um espaço de 
garantia jurídica comum, provendo maior previsibilida-
de e a transparência nas relações bilaterais do Brasil 
com os Estados Unidos da América.

III – Voto

Em face do exposto, por considerarmos con-
veniente aos interesses do País, constitucional e 
legal, e versado em boa técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 942, de 2003.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. – Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Eduardo Azeredo, Rela-
tor ad-hoc – Cristovam Buarque – Aelton Freitas 
– Rodolpho Tourinho – Antônio Carlos Magalhães 
– Marcelo Crivella – Jefferson Péres – Arthur Vir-
gílio – Fátima Cleide – Tião Viana – Luiz Otávio 
– Pedro Simon.

PARECER Nº 309, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 212, de 2004 (nº 125/2003, 
na Câmara dos Deputados), que “aprova o 
texto de modificação do Convênio Cons-
titutivo do Fundo Africano de Desenvolvi-
mento − FAD”.

Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc Senador Cristovam Buarque
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I − Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 212, de 2004 (PDC nº 125, de 2003, na 
Câmara dos Deputados), que “aprova o texto de mo-
dificação do Convênio Constitutivo do Fundo Africano 
de Desenvolvimento − FAD”.

O ato internacional em exame foi encaminhado ao 
Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 1.238, 
de 2002, da Presidência da República.

Na Câmara dos Deputados, foi distribuído à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
passando ainda pelo crivo da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e de Redação.

O Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), 
criado em virtude de Acordo Constitutivo do qual o 
Brasil é parte signatária, visa a auxiliar o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento a contribuir para o desen-
volvimento econômico e social dos países-membros 
do Banco. Objetiva também promover a cooperação 
e o comércio internacional entre os seus membros e 
entre os membros e terceiros países.

À luz do referido Acordo, artigo 1º, pela palavra 
“membro” se entende um membro do Banco Africano 
de Desenvolvimento; pela palavra “participante” se 
entendem o Banco e os Estados Partes no Acordo; e 
pela expressão “estado participante” se entende um 
participante que não seja o Banco.

Por ocasião da Primeira Sessão da 28ª Reunião 
Anual do Conselho de Governadores do Fundo Africano 
para o Desenvolvimento foram, por recomendação da 
Diretoria, aprovadas duas emendas ao texto do Con-
vênio do FAD: uma emenda ao art. 29 (3), que trata da 
aquisição de votos por Estados participantes; e emen-
da ao artigo 29 (6), que dispõe sobre a implicação da 
filiação ao Banco Africano para o Desenvolvimento.

O artigo 29 trata da votação no âmbito do Con-
selho de Governadores e no Conselho Administrati-
vo do Fundo. A emenda que se propõe ao parágrafo 
(3) introduz uma restrição na proporção de votos dos 
membros regionais que são Estados participantes. O 
total de votos desse grupo não deverá ultrapassar um 
por cento (1%) do total de votos dos Estados partici-
pantes.

A emenda ao parágrafo (6) do mesmo artigo, trata 
de Estados que são membros do Banco e participantes 
do Fundo ao mesmo tempo. Neste caso, exclusivamente 
para as finalidades do Acordo, o referido Estado será 
tratado como se não fosse membro.

A emenda ao parágrafo (3) estabelece um teto 
para os votos a serem atribuídos aos membros regio-
nais do Banco que se tornarem Estados participantes. 
A emenda ao parágrafo (6) garante uniformidade na 
representação e direito a voto para todos os Estados 

participantes do Fundo, independentemente de seu 
agrupamento. Assim, os únicos direitos de voto que 
podem ser exercidos pelos Estados participantes são 
os derivados de sua participação no Acordo, e não de 
sua representação no Banco.

II − Análise

As emendas ao Convênio Constitutivo do Fundo 
Africano de Desenvolvimento visam a evitar a duplici-
dade de representação no âmbito do Fundo.

Ao Brasil interessa a aprovação das emendas 
em tela, particularmente tendo em vista a importância 
de que se revestem as relações mantidas por nosso 
País com as nações africanas. O Brasil participa ati-
vamente da Comunidade de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP), o que ressalta a posição prioritária 
de que desfrutam os países africanos no quadro das 
diretrizes a nortearem a política externa brasileira. Ao 
Brasil interessa, ademais, atrair a participação do em-
presariado brasileiro em projetos relativos a obras de 
infra-estrutura no continente africano, no âmbito do 
programa Nova Parceria para o Desenvolvimento da 
África (NEPAD).

III – Voto

Por todo o exposto, votamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 212, 
de 2004 (PDC nº 125, de 2003, na Câmara dos De-
putados), que “aprova o texto de modificação do Con-
vênio Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvi-
mento − FAD”.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. − Edu-
ardo Suplicy, Presidente – Cristovam Buarque, Re-
lator ad hoc – Arthur Virgílio – Aelton Freitas – Ro-
dolpho Tourinho – Eduardo Azeredo – Luiz Otávio 
– Marcelo Crivela – Jefferson Péres – Antonio Car-
los Magalhães – Tião Viana – Pedro Simon – Fáti-
ma Cleide.

PARECER Nº 310, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o projeto de Decreto 
Legislativo nº 214, de 2004  ( nº 297/2003, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre a República Federa-
tiva do Brasil e o Reino da Espanha sobre 
Cooperação em Matéria de Prevenção do 
Consumo e Controle do Tráfico Ilícito de 
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópi-
cas, celebrado em Madri, em 11 de novem-
bro de 1999.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator Ad hoc Senador Rodolpho Tourinho
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I – Relatório

Vem a lume o PDS 214, de 2004 (PDC 297-B, 
na origem), que aprova o Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Co-
operação em Matéria de prevenção do consumo e 
Controle do Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Subs-
tâncias Psicotrópicas, celebrado em Madri, em 11 de 
novembro de 1999.

O texto do Acordo foi encaminhado à Câmara 
dos Deputados pela Mensagem nº 602, de 2001, do 
Poder Executivo, juntamente com a Mensagem nº 142 
do Ministério das Relações Exteriores, na qual o então 
Ministro Celso Lafer salientou a importância do Acor-
do para somar esforços à estratégia governamental 
de combate ao narcotráfico, prevenção da demanda 
e estimulação do tratamento de dependentes e a par-
ticipação ativa da Secretaria Nacional Antidrogas nas 
negociações do Acordo.

Na Câmara dos Deputados, o texto foi encami-
nhado às Comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de 
Redação, nas quais recebeu parecer favorável. No 
Senado Federal, foi encaminhado, até o momento, 
tão-somente a esta Comissão.

II – Análise 

A conveniência e oportunidade da expansão da 
rede internacional de cooperação para o combate ao 
narcotráfico, prevenção da demanda e estimulação do 
tratamento de dependentes é auto-evidente, porquanto 
o tráfico de drogas encontra-se na vertente dos crimes 
domésticos e transnacionais mais ameaçadores para 
a segurança social em nossos tempos: a criminalida-
de organizada, o terrorismo, a lavagem de dinheiro, a 
corrupção.

A Convenção das Nações Unidas contra o Trá-
fico Ilícito de Entorpecentes, da qual o Brasil é parte 
por força do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, 
recomenda, em diversas passagens de seu texto, que 
sejam entabuladas negociações de cunho bilateral ou 
multilateral para a ultimação de acordos de coopera-
ção que busquem o estrangulamento do narcotráfico 
pelas vias pragmáticas da cooperação jurisdicional e 
policial.

Assim versa o Artigo, 5º, parágrafo 4º, da Con-
venção, ao tratar do confisco dos bens derivados da 
produção, fabricação, extração, preparação, oferta, 
distribuição, venda ou entrega, posse ou aquisição de 

drogas ou substâncias estupefacientes, fabricação, 
transporte ou distribuição dessas substâncias, organi-
zação, gestão ou financiamento dessas atividades.

A cooperação pretendida pelo Acordo bilateral 
assinado com Espanha é o intercâmbio permanente 
de informação e documentação e a assistência técnica 
e científica para a realização de todos os projetos e 
programas que venham a ser elaborados em seu âm-
bito. As áreas da cooperação são a prevenção ao uso 
de drogas, a assistência sociosanitária aos usuários, 
a reinserção social (pela forma da sensibilização da 
sociedade para o apoio a reinserção dos toxicômanos), 
a luta contra o tráfico ilícito de drogas e o estudo de 
projetos de lei e outros instrumentos normativos que 
facilitem esses objetivos.

É de notar-se que a cooperação para a luta 
contra o tráfico ilícito será avançada mormente pela 
troca de informações úteis e cabíveis, como fatos 
concretos, acontecimentos e pessoas ligadas ao nar-
cotráfico ou supostamente envolvidas, indícios de la-
vagem de dinheiro decorrente desse crime, meios de 
transporte usados. Aventa-se, ademais, o intercâmbio 
de profissionais e meios materiais para o melhora-
mento técnico.

Como autoridades competentes para a imple-
mentação do Acordo, aponta-se o Ministério das Re-
lações Exteriores e a Secretaria Nacional Antidrogas, 
pelo Brasil, e o Ministério de Assuntos Exteriores e a 
Delegação do Governo para o Plano Nacional de Dro-
gas, pela Espanha.

Finalmente, cria-se Comissão Mista, integrada, 
paritariamente, por membros designados pelas auto-
ridades competentes, com a função de servir de canal 
de comunicação entre as Autoridades supramenciona-
das e para a elas propor as condições de cooperação 
nas áreas acima assinaladas.

Nada temos a reparar quanto a jurisdicidade e 
constitucionalidade do Acordo.

III – Voto

Por tudo quanto exposto, somos pela aprovação 
do Decreto Legislativo em tela.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. – Edu-
ardo Suplicy, Presidente, – Rodolpho Tourinho, Re-
lator Ad hoc – Fátima Cleide – Antônio Carlos Ma-
galhães – Jefferson Péres – Cristovam Buarque 
– Aelton Freitas – Eduardo Azeredo – Marcelo Cri-
vella – Luiz Otávio – Pedro Simon – Tião Viana 
– Arthur Virgílio.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 154, DE 26 DE JUNHO DE 1991

Promulga a Convenção Contra o Trá-
fico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas.

....................................................................................

PARECER Nº 311, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 636, de 
l999, de autoria do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que obriga a comprovação 
de sanidade mental como requisito para 
a colação de grau em cursos de gradua-
ção e de formação profissional em área 
de saúde.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório 

Encontra-se sob exame desta Comissão de 
Educação o Projeto de Lei do Senado nº 636, de 
1999, de autoria do ilustre Senador Mozarildo Ca-
valcanti, que dispõe que a colação de grau em cur-
sos de nível técnico e superior da área de saúde só 
será permitida ao formando que comprovar sanidade 
mental em exame pericial realizado com essa fina-
lidade específica.

O mencionado projeto de lei veio à apreciação 
desta Comissão para decisão terminativa, em novembro 
de 1999, tendo sido designado o Senador Sebastião 
Rocha para relatar a matéria. Não foram apresentadas 
emendas, transcorrido o prazo regimental.

Em fevereiro de 2000, o relator devolveu o 
projeto à Comissão, com minuta de parecer devi-
damente assinada, em condições de ser incluído 
em pauta.

Em abril de 2000, o projeto foi encaminhado ao 
gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti, autor da 
proposição, a pedido de Sua Excelência, e devolvido, 
no final de julho passado, à SSCLSF, para as devidas 
providências.

Em 6 de agosto, o PLS nº 636, de 1999, foi no-
vamente encaminhado à Comissão de Educação, para 

continuar tramitando, nos termos do disposto no inciso 
II do art. 332 do Regimento Interno.

O art. 1º da proposição e seu parágrafo único 
estabelecem que são alcançados por essa obriga-
toriedade de comprovação de sanidade mental em 
exame pericial os formandos dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Nutrição, Fisio-
terapia, Psicologia, Serviço Social e Educação Física, 
bem como os concluintes dos cursos de formação de 
auxiliares e técnicos de nível médio.

O art. 2º prevê que esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Não existe outra proposição sobre essa matéria 
em tramitação nesta Casa.

II – Análise 

Não cabe discordância em relação ao fato de que 
a sanidade mental é requisito básico para o exercício 
de uma profissão da área de saúde e que sua ausência 
cria riscos evidentes à vida, à saúde e ao bem-estar 
das pessoas assistidas por esses profissionais.

Também é verdade – e lamentável – o fato de as 
escolas que formam esses profissionais não os subme-
terem a tal avaliação durante os quatro ou mais anos 
de duração do curso.

Acreditamos, no entanto, que a adoção de tal exi-
gência, ao final dos estudos, é inadequada e inoportuna. 
A comprovação de sanidade mental em exame peri-
cial deveria ser exigida em momento anterior, e mais 
apropriado, da etapa de formação. Um diagnóstico de 
insanidade emitido apenas ao término do período de 
formação, quando todos os esforços e investimentos 
– sejam eles públicos, institucionais ou pessoais – já 
tiverem ocorrido, será, sem dúvida, fator de desperdí-
cio e prejuízo irreversíveis.

III – Voto 

Em face do exposto, opinamos pela Rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 636, de 1999.

Sala da Comissão, 9-12-2003. – Osmar Dias, 
Presidente. – Papaléo Paes, Relator – Flávio Arns 
– Ideli Salvatti – Hélio Costa – Valdir Raupp – Ger-
son Camata – Demóstenes Torres – José Jorge 
– Efraim Mores – Sérgio Guerra – Reginaldo Duar-
te – Almeida Lima – Eurípedes Camargo – Patrícia 
Saboya Gomes.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Sebastião Rocha

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 636, de 1999, de 
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, dispõe que 
a colação de grau em cursos de nível técnico e supe-
rior da área de saúde só será permitida ao formando 
que comprovar sanidade mental em exame pericial 
realizado para essa finalidade.

São alcançados por essa obrigação os formandos 
em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, 
Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e Edu-
cação Física, bem como os concluintes dos cursos de 
formação de auxiliares e técnicos de segundo grau.

O referido projeto de lei vem à apreciação desta 
Comissão de Educação em caráter terminativo e não 
foram apresentadas emendas, transcorrido o prazo 
regimental.

Não existe outra proposição sobre essa matéria 
em tramitação nesta Casa.

II – Análise

Não há discordância em relação ao fato de que 
a sanidade mental é requisito para o exercício de uma 
profissão de saúde e que sua ausência cria riscos evi-
dentes à vida, à saúde e ao bem-estar das pessoas 
assistidas por esses trabalhadores.

Também é verdade – e lamentável – que as es-
colas que formam esses profissionais não os subme-
tem a tal avaliação durante os quatro ou mais anos de 
duração dos treinamentos.

Vemos, no entanto, que a colação de grau é uma 
oportunidade inadequada para fazê-la, uma vez que 
todos os esforços e investimentos – pessoais, institu-
cionais e públicos – já foram feitos e, nos casos em 
que se diagnostique insanidade, teriam sido desper-
diçados irreversivelmente.

III – Voto

Em vista do exposto, somos pela Rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 636, de 1999.

Sala da Comissão, – Sebastião Rocha, Rela-
tor.

PARECER Nº 312, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2003 (nº 

3.987/2000, na casa de origem), que dispõe 
sobre o ensino da língua espanhola.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2003 (nº 

3.987, de 2000, na origem), de autoria do Deputado 
Átila Lira, visa introduzir o ensino da língua espanhola 
nos currículos plenos do ensino médio.

Com esse propósito, o art. 1º institui a oferta 
obrigatória da disciplina língua espanhola no ensino 
médio, sendo a matrícula facultativa para o aluno. Nos 
currículos da 5a a 8a série do ensino fundamental a 
introdução da língua espanhola será opcional.

O art. 2º esclarece que a oferta dessa disciplina 
deverá ocorrer durante o horário regular de aula dos 
alunos.

Os sistemas públicos de ensino implantarão Cen-
tros de Ensino de Língua Estrangeira, que incluirão o 
espanhol entre os idiomas a serem oferecidos, segun-
do o disposto no art. 3º.

Na rede de ensino privada, a oferta de língua 
espanhola poderá ocorrer durante o horário normal 
dos alunos, em cursos específicos para esse fim ou 
em Centros de Estudos de Língua Moderna, conforme 
determina o art. 4º.

O art. 5º refere-se à emissão, pelos Conselhos 
de Educação dos Estados e do Distrito Federal, as 
normas necessárias à execução da proposição, de 
acordo com as características locais.

Por fim, o art. 6º refere-se à competência da União, 
no âmbito da política nacional de educação, para apoiar 
os sistemas de ensino a fim de que possam oferecer, 
adequadamente, o ensino da língua espanhola.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprecia-
do pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto 
(CECD) onde recebeu parecer favorável com emen-
da supressiva do art. 3º, que foi considerado incons-
titucional. A seguir, foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação que considerou 
inconstitucional e anti-regimental a emenda supressiva 
oferecida na CECD e pronunciou-se pela aprovação 
integral da proposição. Em exame na Comissão de 
Educação do Senado Federal, a proposição em foco 
não recebeu emendas.

II – Análise

Os dados relativos à língua espanhola evidenciam 
sua importância. Com efeito, mais de 400 milhões de 
pessoas falam esse idioma, que já é o segundo mais 
utilizado no comércio internacional.

No Brasil, o ensino do espanhol, no contexto 
atual, toma-se cada vez mais necessário devido a sua 
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contribuição para maior entendimento e aproximação 
entre os países sul-americanos.

Em 13 de dezembro de 1991, os Ministros da 
Educação dos países que compõem o Mercosul as-
sumiram formalmente o compromisso de “implementar 
o ensino do português e do espanhol nas instituições 
dos diferentes níveis e modalidades do sistema edu-
cativo, para melhor comunicação” entre seus países. 
Todavia, passados onze anos da assinatura desse 
Protocolo de Intenções, não dispomos, ainda, de nor-
ma legal que assegure o ensino do espanhol nas es-
colas brasileiras.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), não faz referência ao en-
sino da língua espanhola, bem como ao de nenhuma 
outra Língua estrangeira. Todavia, dois de seus artigos 
tratam indiretamente do tema:

Art. 26. Os currículos do ensino funda-
mental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada siste-
ma de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas carac-
terísticas regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela.

§ 5º Na parte diversificada do currículo 
será incluído, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, o ensino de pelo menos uma lín-
gua estrangeira moderna, cuja escolha ficará 
a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição.

O art. 26 determina, pois, que os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ser constituídos de 
uma base nacional comum, estabelecida pela União, e 
uma parte diversificada a ser definida pelos sistemas 
de ensino e pelas escolas, de acordo com as especi-
ficidades locais.

O § 5º do mesmo artigo refere-se à obrigato-
riedade do ensino de uma língua estrangeira a partir 
da 5ª série do ensino fundamental, inserida na parte 
diversificada do currículo. A escolha do idioma deve 
ser feita de acordo com as características e neces-
sidades dos sistemas de ensino e das comunidades 
escolares.

A seguir, o art. 36 do mesmo diploma legal as-
sim dispõe:

Art. 36. O currículo do ensino médio ob-
servará o disposto na seção I deste Capitulo 
e as seguintes diretrizes:

............................. .................................
III – será incluída uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, escolhi-

da pela comunidade escolar, e uma segunda, 
em caráter optativo, dentro das possibilidades 
da instituição.

Esse inciso trata do ensino obrigatório de uma 
língua estrangeira já referido no art. 26 e dispõe 
sobre a possibilidade de se acrescentar mais um 
idioma ao currículo do ensino médio, se as condi-
ções da escola assim o permitirem. Da mesma for-
ma, a seleção dessa língua estrangeira fica sob a 
responsabilidade dos sistemas de ensino estaduais 
e municipais, ou mesmo dos estabelecimentos de 
ensino que levarão em conta suas possibilidades e, 
principalmente, as necessidades e aspirações da 
comunidade a que servem.

Alterando esse quadro jurídico, a proposição em 
foco visa incluir a língua espanhola na base nacional 
comum dos currículos escolares. Assim, as escolas de 
ensino médio serão obrigadas a oferecer esse idioma, 
embora a matrícula seja facultativa para os alunos. Ino-
va, ainda, ao propor a criação dos Centro de Ensino 
de Língua Estrangeira.

Os Estados, com a indispensável ajuda da União, 
poderão ampliar e modernizar a aprendizagem de idio-
mas em seus sistemas de ensino, segundo as carac-
terísticas e possibilidades locais.

Ao ordenar a inclusão da língua espanhola nas 
escolas de ensino médio, a proposição em exame contri-
bui para o maior entendimento nas relações comerciais 
e para a execução de projetos comuns que venham a 
promover o desenvolvimento científico, tecnológico e 
educacional dos países latino-americanos.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente 
â aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 
2003, Sala da Comissão, 16 de março de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Demóstenes Torres.

EMENDA Nº 1-C

Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei da Câmara 
nº 112, de 2003, que “dispõe sobre o ensino da língua 
espanhola”.

Sala da Comissão, 16 de março de 2004 – Sena-
dor Osmar Dias, Presidente – Demóstenes Torres  , 
Relator – Fatima Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti 
– João Capiberibe – Chistovam Buarque – Valmir 
Raupp – Gerson Camata – José Maranhão – José 
Jorge – Reginaldo Duarte – Almeida Lima – Rober-
to Saturnino – Garibaldi Alves Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

............. .......................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas caracteristicas regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.
.................... ................................................................

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.
......................... ...........................................................

Art. 36. O curriculo do ensino médio observará 
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:
.............................. ......................................................

III  – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatária, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição.
...................... ..............................................................

PARECER Nº 313, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 1.546, de 2003, do Senador Arthur Vírgi-
lio, solicitando voto de aplauso ao ex-Pre-
sidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, pelo reconhecimento público, em 
relatório da FAO, de que, durante o seu Go-
verno, o Brasil foi um dos poucos países do 
mundo que conseguiram diminuir a fome.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Vem a esta Comissão para exame, com funda-
mento no art. 222, do Regimento Interno do Senado 
Federal, o Requerimento nº 1.546, de 2003, que re-
quer voto de aplauso ao ex-Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, pelo reconhecimento 
público, em relatório da FAO, de que, durante o seu 
Governo, o Brasil foi um dos poucos países do mundo 
que conseguiram diminuir a fome.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos regimentais referentes aos requerimentos de 
voto de aplauso, por dizer respeito a acontecimento de 
alta significação nacional ou internacional, bem como 
com as normas de admissibilidade estabelecidas pelo 
Ato da Mesa nº 1, de 2001. Sua consignação nos Anais 
desta Casa nos parece justa e pertinente

Em fins de novembro deste ano, a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 
doravante citada em sua sigla inglesa, FAO, lançou 
relatório, intitulado “Estado da Insegurança Alimentar 
no Mundo – 2003”, em que constatava que, apesar de 
ter recuado na primeira metade da década de noven-
ta, a fome voltou a crescer no planeta. Os números 
são significativos: a cada ano sobe em 5 milhões o 
número de pessoas que comem menos do que míni-
mo necessário.

A FAO destacou, porém, que apenas 18 países 
conseguiram aplacar o problema, entre os quais o 
Brasil, durante a gestão de Fernando Henrique Car-
doso, a qual logrou reduzir de 12% para 9% a popula-
ção faminta do Brasil, sobretudo no período de 1999 
e 2001, o qual coincide com o segundo mandato de 
Fernando Henrique Cardoso na Presidência do Brasil 
e com a maturidade de atuação dos programas sociais 
inaugurados naquele Governo, como o Bolsa-Escola, 
o Comunidade Solidária e os programas de vacinação 
e assistência à saúde.

A FAO advertiu, ainda, para o fracasso comumen-
te enfrentado pelas bem-intencionadas campanhas de 
diminuição da fome promovidas no mundo.

O relatório da FAO, ao reconhecer os incontes-
táveis benefícios sociais auferidos durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso, nada mais faz do que 
repetir a constatação de inúmeros outros organismos 
internacionais e órgãos especializados das Nações 
Unidas. É de lembrar-se que, somente nesta Casa 
Legislativa, foi trazida à memória o agraciamento 
de Fernando Henrique Cardoso com o Prêmio J. 
William Fulbright para o Entendimento Internacional, 
em virtude do papel exercido no fortalecimento das 
instituições políticas, na expansão das oportunida-
des educacionais para todos os brasileiros e na pro-
moção do desenvolvimento e dos direitos humanos, 
entre outras conquistas. O recém-lançado Relatório 
de 2003 da Social Watch também demonstrou que, 
ao contrário do que se tem professado, durante a 
década de noventa – em que se desenrolou a traje-
tória do Governo de Fernando Henrique Cardoso -, 
o Brasil apresentou progressão na grande maioria 
dos índices sociais.
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III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 1.546, de 2003, por sua constitucio-
nalidade, regimentalidade, juridicidade, conveniência 
e oportunidade.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. – Mar-
celo Crivella, Vice-Presidente em Exercício – Aelton 
Freitas, Relator Ad Hoc – Jefferson Péres – Tião 
Viana – Eduardo Azeredo – Cristovam Buarque 
– Fátima Cleide – Antônio Carlos Magalhães – Ro-
dolpho Tourinho – Eduardo Suplicy – Arthur Virgílio 
– Edison Lobão.

PARECER Nº 314, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 
198, de 2004, do Senador Marcelo Crivella, 
que solicita a transmissão ao Presidente 
da República do Irã Mohammad Khatamt 
o sentimento de pesar e solidariedade do 
Senado Federal, ao povo iraniano,~ pelo 
trágico acidente ferroviário que vitimou 
centenas de pessoas, enlutando esse país 
amigo.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

Vem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, para efeitos de apreciação, o Requerimento nº 

198, de 2004, que solicita a transmissão ao Presidente 
da República do Irã Mohammad Khatamt o sentimento 
de pesar e solidariedade do Senado Federal, ao povo 
iraniano, pelo trágico acidente ferroviário que vitimou 
centenas de pessoas, enlutando esse país amigo.

II – Análise

Ocorrido no dia 18 de fevereiro próximo passado, 
o lamentável episódio, no norte do Irã, na Província 
de Khorasan, de fato, vitimou mais de 530 pessoas, 
entre mortos e feridos, quando um trem carregado de 
enxofre e petróleo explodiu, na localidade de Khayyan, 
causando imenso incêndio. O acidente provocou gran-
de consternação, deflagrando inúmeras manifestações 
de solidariedade e apoio internacionais.

A tradicional atitude brasileira de sempre buscar 
estar solidariamente ao lado de países amigos atingi-
dos por catástrofes e tragédias, como aquele que ora 
se verificou no Irã, justifica amplamente a aprovação 
da matéria que aqui se aprecia.

III – Voto

Pelo exposto, tendo em vista a oportunidade e 
conveniência para os interesses nacionais da matéria 

apreciada, somos pela aprovação do Requerimento nº 

198, 2004, por ser, ainda, constitucional, legal e regi-
mental, e versado em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. – Mar-
celo Crivella, Vice-Presidente em Exercício – Fáti-
ma Cleide, Relatora Ad Hoc – Cristovam Buarque 
– Tião Viana – Eduardo Azeredo – Antônio Carlos 
Magalhães – Rodolpho Tourinho – Pedro Simon 
– Eduardo Suplicy – Arthur Virgílio – Jefferson Pe-
res – Aelton Freitas – Edison Lobão. 

PARECER Nº 315, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 251, de 2004, da Senadora Ideli Salvatti, 
solicitando voto de louvor à Fundação Suí-
ça pela Paz e à Associação 1.000 Mulheres, 
pelo lançamento do “Projeto Mil Mulheres 
− Prêmio Nobel da Paz 2005”.

Relatora: Senadora, Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc Senador Cristovam Buarque.

I − Relatório

Essa Comissão é chamada a opinar sobre o Re-
querimento do Senado Federal nº 251, de 2004, que 
requer voto de louvor à Fundação Suíça pela Paz e à 
Associação 1.000 Mulheres, pelo lançamento do “Pro-
jeto Mil Mulheres – Prêmio Nobel da Paz 2005”.

O referido Requerimento, de autoria da nobre 
Senadora Ideli Salvatti, fundamenta-se no art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal e, conforme 
determina o dispositivo em questão, foi distribuído à 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional.

Visa, o Requerimento em apreço, a apoiar o 
“Projeto Mil Mulheres – Prêmio Nobel da Paz 2005”, 
lançado pela Fundação Suíça pela Paz e pela Asso-
ciação 1.000 Mulheres.
O referido Projeto tem por objetivo apresentar ao comitê 
encarregado de selecionar os agraciados com o prêmio 
sugestões de atuações de mil mulheres em todo o 
mundo, tentando, dessa maneira, reverter a tendência 
de escolha majoritariamente masculina para o Nobel. 
Ressalte-se que, segundo destaca o Requerimento, 
ao longo de mais de um século de existência do 
Prêmio Nobel da Paz, apenas 10 (dez) mulheres foram 
agraciadas. O Brasil indicará 31 mulheres.
Segundo esclarece o Requerimento, o objetivo do 
Projeto é dar visibilidade às ações levadas a cabo 
pelas mulheres, contra a violência, a fome e a injustiça 
social, as violações aos direitos humanos, bem como 
contra todas as formas de discriminação.
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II – Análise

O art. 222 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral dispõe que o requerimento de voto de aplauso, 
regozijo, louvor, solidariedade, ou congratulações só 
será admitido quando diga respeito a ato público ou 
acontecimento de alta significação nacional ou inter-
nacional.

A outorga anual do Prêmio Nobel da Paz, criado em 
1901, constitui, sem sombra de dúvida, acontecimento 
da mais alta relevância no cenário internacional.

Entretanto, desde a sua criação, em 1901, o Prê-
mio foi outorgado a apenas 10 (dez) mulheres, entre 
elas a Madre Teresa de Calcutá. Os esforços desen-
volvidos diariamente por inúmeras mulheres, em ativi-
dades a favor da paz, não são reconhecidos. O proje-
to pretende divulgar mundialmente o trabalho destas 
mulheres, valorizando a perseverança, a dedicação, a 
sabedoria e a contribuição feminina na construção de 
um mundo mais pacífico.

É, portanto, louvável e oportuna a iniciativa da 
nobre Senadora Ideli Salvatti, ao requerer voto de lou-
vor â Fundação Suíça pela Paz e à Associação 1.000 
Mulheres pelo lançamento do “Projeto Mil Mulheres − 
Prêmio Nobel da Paz 2005”.

III – Voto

Por todo o exposto, votamos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento do Senado Federal nº 

251, de 2004.
Sala da Comissão,25 de março de 2004. − Marce-

lo Crivella, Vice-Presidente em exercício – Cristovam 
Buarque, Relator ad hoc – Fátima Cleide  – Tião Via-
na – Eduardo Azeredo – Antonio Carlos Magalhães 
– Rodolpho Tourinho – Pedro Simon – Eduardo Su-
plicy – Arthur Virgílio – Jefferson Péres – Aelton 
Freitas – Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Sobre a mesa, ofício do Sr. Presidente da Comissão 
de Educação que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº CE/099/2003

Brasília, 9 de dezembro de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

deliberou em caráter terminativo, em reunião realiza-
da no dia de hoje, pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado nº 636 de 1999, de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Mozarildo Cavalcanti que, “Obriga 

a comprovação de sanidade mental como requisito 
para a colação de grau em cursos de graduação e de 
formação profissional em área de saúde.”

Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presi-
dente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 636, de 1999, 
seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 112, de 2003 (nº 3.987/2000, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o ensino da 
língua espanhola, cujo parecer foi lido anteriormente, 
ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
313, 314 e 315, de 2004, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, concluindo favoravel-
mente aos seguintes Requerimentos:

– Nº 1.546, de 2003, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando voto de aplauso ao ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, pelo reconhecimento público, 
em relatório da FAO, de que, durante o seu Governo, 
o Brasil foi um dos poucos países do mundo que con-
seguiram diminuir a fome;

– Nº 198, de 2004, do Senador Marcelo Cri-
vella, solicitando a transmissão ao Presidente da 
República do Irã, Mohammad Khatami, o sentimen-
to de pesar e solidariedade do Senado Federal ao 
povo iraniano, pelo trágico acidente ferroviário que 
vitimou centenas de pessoas, enlutando aquele 
país amigo; e

– Nº 251, de 2004, da Senadora Ideli Salvatti, 
solicitando voto de louvor à Fundação Suíça pela 
Paz e à Associação 1.000 Mulheres, pelo lança-
mento do “Projeto Mil Mulheres – Prêmio Nobel da 
Paz 2005”.

As matérias figurarão na Ordem do dia da pró-
xima sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 
222, § 2º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Sobre a mesa, ofícios do Sr. Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PS-GSE nº 351/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 3.536, de 1993 (nº 81/03 nessa 
Casa), o qual “Cria cargos do Grupo Processamento de 
Dados do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e dá ou-
tras providências”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, convertendo-se na Lei 
nº 10.800, de 10 de dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PS–GSE nº 352/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.279, de 1999 (nº 102/99 
nessa Casa), o qual “Autoriza o Poder Executivo a 
disponibilizar, em âmbito nacional, número telefônico 
destinado a atender denúncias de violência contra a 
mulher”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, convertendo-se na Lei nº 

10.714, de 13 de agosto de 2003.
Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 

dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

OS–GSE nº 353/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.073, de 2001 (nº 12/03 
nessa Casa), o qual “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de 
junho de 1984 – Lei de Execução Penal e o Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal e dá outras providências”, foi san-
cionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, convertendo-se na Lei nº 10.792, de 1º de 
dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário

OS–GSE nº 354/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.329, de 2001 (nº 236/00 
nessa Casa), o qual “Altera os arts. 11 e 16 da Lei nº 

6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor sobre a 
eleição dos conselheiros nos Conselhos Regionais de 
Corretores de Imóveis e fixar valores máximos para as 
anuidades devidas pelos corretores a essas entidades 
e dá outras providências”, foi sancionado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República, convertendo-
se na Lei nº 10.795, de 5 de dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

OS-GSE/355/04

Brasília,  29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 2.678, de 2000 (nº 590/99 nessa 
Casa), o qual “Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Siste-
ma Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a 
designação BR-433”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, convertendo-se na Lei 
nº 10.739, de 24 de setembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da lei em que foi convertido.

Atenciosantente, Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PS-GSE/356/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 6.239, de 2002 (nº 14/03 nessa 
Casa), o qual “Estabelece multa em operações de impor-
tação, e dá outras providências”, foi sancionado pelo Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, convertendo-se 
na Lei nº 10.755, de 3 de novembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL568     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL568     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08719 

PS-GSE/357/04

Brasília, 29  de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 7.429, de 2002 (nº 161/02 
nessa Casa), o qual “Altera o art. 149 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indi-
car as hipóteses em que se configura condição análo-
ga à de escravo”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, convertendo-se na 
Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como có-
pia da Mensagem e do texto da Lei em que foi con-
vertido.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PS-GSE/358/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,

Comunico a Vossa Excelência, para os devi-
dos fins, que o Projeto de Lei nº 7.510, de 2002 (nº 
192/02 nessa Casa), o qual “Denomina Aeroporto de 
Joinville/SC – Lauro Carneiro de Loyola o Aeroporto 
de Joinville, no Estado de Santa Catarina”, foi san-
cionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, convertendo-se na Lei nº 10.824, de 22 de 
dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da lei em que foi convertido.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PS-GSE/359/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 254, de 2003 (nº 266/01 
nessa Casa), o qual “Institui a renda básica de cidadania 
e dá outras providências”, foi sancionado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República, convertendo-
se na Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como có-
pia da Mensagem e do texto da lei em que foi con-
vertido.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

PS-GSE/360/04

Brasília, 24 de março de 2004

Senhor Secretário
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 258, de 2003 (nº 231/02 
nessa Casa) , o qual “Autoriza o Poder Executivo a 
doar imóveis que menciona”, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
convertendo-se na Lei nº 10.747, de 15 de outubro 
de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa unta 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como có-
pia da Mensagem e do texto da Lei em que foi con-
vertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário

PS-GSE/361/04

Brasília, de março de 2004

 Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 331, de 2003 (nº 23/03 
nessa Casa), o qual “Autoriza a União a conceder 
indenização a José Pereira Ferreira”, foi sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, convertendo-se na Lei nº 10.706, de 24 de julho 
de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa unta 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como có-
pia da Mensagem e do texto da Lei em que foi con-
vertido.

Atenciosamente, –  Deputado Geddel Vieira 
Lima, Primeiro-Secretário

PS-GSE/362/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, que o Projeto de Lei nº 739, de 2003 (nº 
17/03 nessa Casa), o qual “Inscreve o nome de Jo-
aquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, 
no Livro dos Heróis da Pátria”, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
convertendo-se na Lei nº 10.796, de 5 de dezem-
bro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como 
cópia da Mensagem e do texto da Lei em que foi 
convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.
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PS-GSE/363/04

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 475, de 2003 (nº 53/01 
nessa Casa), o qual “Altera o § 1º e o seu inciso II do 
art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 
o art. 2º da Lei nº 9.766, de 19 de dezembro de 1996, 
que dispõem sobre o Salário-Educação”, foi sancio-
nado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, convertendo-se na Lei nº 10.932, de 29 de 
dezembro de 2003.

Na oportunidade, encaminho a essa Casa unta via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
Mensagem e do texto da Lei em que foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Os ofícios lidos vão à publicação.

 O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 366 DE 2004

Requer informações ao Ministro de 
Estado da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presidên-
cia da República, acerca de propaganda en-
ganosa veiculada pelo Governo, segundo 
denúncia do jornal Folha de S.Paulo.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, e considerando a competên-
cia fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam 
solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Secretaria de Comunicação de Governo e 
Gestão Estratégica, informações acerca de denúncia 
veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo, edição de 29 
de março de 2004, dando conta de que o Governo 
estaria promovendo propaganda institucional pela te-
levisão, com cenários rurais mostrando propriedades 
agrícolas pertencentes a empresa privada e existente 
há anos, como se fora resultado dos assentamentos 
de sem-terra.

1. O Governo sabia que as áreas mos-
tradas não fazem parte do chamado programa 
de agricultura familiar?

2. A produção do filmete, com cenas en-
ganosas, e de responsabilidade da Empresa 

de propaganda de propriedade do Sr. Duda 
Mendonça?

3. Qual o custo desse filmete?
4. O filmete continuará sendo veicula-

do?

Justificação

O jornal Folha de S.Paulo divulga, em sua edi-
ção de 29 de março de 2004, denúncia segundo a 
qual o Governo do Presidente Lula estaria veiculan-
do propaganda institucional pela televisão, com um 
filmete que mostra uma grande propriedade rural de 
São Paulo como se fora área do chamado programa 
de agricultura familiar. A denúncia fornece detalhes 
que, no mínimo, exigem pronta resposta do Governo 
Federal, através da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica, razão deste Requeri-
mento de Informações.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004 – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 367, DE 2004

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to, ocorrido em 25 de março de 2004, no Rio 
de Janeiro, de um dos maiores mestres em 
Judô da história do esporte brasileiro, Leo-
poldo de Lucca.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento de um dos maiores mestres brasileiros 
em Judô de nossa história, ocorrida dia 25 de março 
último passado, Sr. Leopoldo de Luca, que, além de 
outras atividades, comandou a Seleção Brasileira de 
Judô, no Campeonato Mundial da categoria, em 1979, 
em Paris.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Sena-
do seja comunicado a família de Leopoldo de Lucca, 
especialmente à viúva, Sra. Zélia de Lucca, bem como 
à Confederação Brasileira de Judô.

Justificação

A singela homenagem que ora requeiro justifica-se 
em razão de ser o agraciado figura de grande projeção 
no meio esportivo do País. Leopoldo de Lucca, mineiro 
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de nascimento, sempre atuou no Rio de Janeiro, diri-
gindo agremiações dedicadas ao judô.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, que o Senado Federal, pelo voto de regozijo, 
registre nos anais desta Casa e se congratule com o 
povo de Curitiba, através do seu Prefeito, pelos 311 
anos da fundação da capital do Estado do Paraná, 
comemorados em 29 de março de 2004.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004. – Flá-
vio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência transmite às Srªs e aos Srs. Senadores 
Convite do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos seguintes termos:

O Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Senador Edison Lo-
bão, tem a honra de convidar para a cerimônia 
de descerramento da placa que dá o nome de 
Senador Josaphat Marinho ao plenário da Co-
missão, na Ala do Senador Alexandre Costa, a 
ser realizada no dia 31 de março, quarta-feira, 
às 10 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fin-
do o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Re-
gimento Interno sem interposição de recurso quanto ao 
item “c” do Requerimento nº 180, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, de informações ao Mi-
nistro da Fazenda, determinou o arquivamento definitivo 
da matéria estritamente quanto ao referido item e o envio 
dos demais itens da proposição ao exame da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali pre-
visto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto 
de Lei da Câmara nº 100, de 2000, (nº 2408/96, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.26 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of nº 218/04-BLP

Brasília, 17 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Amauri Robledo Gasques 
(PL/SP), na qualidade de titular, em substituição ao 
anteriormente indicado, para integrar a Comissão Mis-
ta destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 

166, de 2004, que “Cria a Carreira de Perícia Médica 
da Previdência Social, dispõe sobre a remuneração da 
Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de 
Pessoal do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, 
e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/
PSL.

Of nº 219/04-BLP

Brasília, 17 de março de 2004

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Lincoln Portela (PL/MG), na 
qualidade de titular, em substituição ao anteriormente 
indicado, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 167, de 2004, 
que “Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
altera dispositivos das Leis nº 9.717, de 27 de novem-
bro de 1998, 9.783, de 28 de janeiro de 1999, 8.213, 
de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/
PSL.

Of. nº 265/04-LBP

Brasília, 18 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Marcos de Jesus (PL/PE), 
na qualidade de suplente, para integrar a Comissão 
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Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 167, de 2004, que “Dispõe sobre a aplicação 
de disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, 9.783, de 28 
de janeiro de 1999, 8.213, de 24 de julho de 1991, 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras pro-
vidências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/
PSL.

Of nº 266/04-BLP

Brasília, 18 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Carlos Mota (PL/MG), na 
qualidade de suplente, para integrar a Comissão Mis-
ta destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
166, de 2004, que “Cria a Carreira de Perícia Médica 
da Previdência Social, dispõe sobre a remuneração da 
Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de 
Pessoal do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, 
e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/
PSL.

Of. nº 292/04-BLP

Brasília, 23 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo-

co PL/PSL indica o Deputado Coronel Alves (PL/AP), 
na qualidade de titular, e, na qualidade de suplente, 
o Deputado Neucimar Fraga (PL/ES), em substitui-
ção aos anteriormente indicados, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 174, de 18 de março de 2004, 
que “Altera o termo inicial dos prazos previstos nos 
arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/
PSL.

Of. nº 294/04-BLP 

Brasília, 23 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo-

co PL/PSL indica o Deputado Milton Monti (PL/SP), 
na qualidade de titular, e, na qualidade de suplente, o 
Deputado Humberto Michiles (PL/AM), em substitui-
ção aos anteriormente indicados, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecerá Medida 
Provisória nº 173, de 16 de março de 2004, que “Ins-
titui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas 
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens 
e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos finan-
ceiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 
4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá 
outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

OF. nº 295/04-BLP 

Brasília 23 de março de 2004

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Giacobo (PL/PR), na quali-
dade de titular, e, na qualidade de suplente, o Deputado 
Ricardo Rique (PL/PB), em substituição aos anterior-
mente indicados, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 175, 
de 19 de março de 2004, que “Acresce parágrafo ao 
art. 2º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 
que dispõe sobre a novação de dívidas e responsabi-
lidades do Fundo de Compensação de Variações Sa-
lariais – FCVS, e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

OF. PSDB/nº 368/2004

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Nárcio 

Rodrigues e Anivaldo Vale, como membros titulares, 
e os Deputados Antônio Cambraia e Júlio Semeghini, 
como membros suplentes, para integrarem a Comis-
são Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 

171, de 2004, que Antecipa, em caráter excepcional, a 
transferência de recursos prevista no art. 1º – A da Lei 
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nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, autorizando 
a União a antecipar aos Estados e ao Distrito Fede-
ral cujas áreas estejam em situação de emergência e 
calamidade pública, até o dia 10 de março de 2004, 
em caráter excepcional, a transferência de recursos 
arrecadados com a Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – CIDE – combustível”, em subs-
tituição aos anteriormente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

OF. PSDB/Nº 373/2004

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Professora 

Raquel Teixeira, como membro titular, e o Deputado 
Átila Lira, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provi-
sória 173, de 2004, que “institui o Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e o Pro-
grama de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi-
mento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre 
o repasse de recursos financeiros do Programa Bra-
sil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 
de dezembro de 1996, e dá outras providências”, em 
substituição aos anteriormente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

OF. PSDB/Nº 376/2004

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Aloysio 

Nunes Ferreira, como membro titular, e o Deputado 
João Campos, como membro suplente, para integra-
rem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida 
Provisória 174, de 2004, que “altera o termo inicial dos 
prazos previstos nos arts. 29, 30 e 32 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003”, em substituição aos an-
teriormente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

OF. PSDB/Nº 379/2004

Brasília,30 de março de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronal-

do Dimas, como membro titular, e o Deputado Walter 
Feldman, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provi-
sória nº 175, de 2004, que “acresce parágrafo ao art. 
2º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, que 

dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilida-
des do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
– FCVS, e dá outras providências”, em substituição 
aos anteriormente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2004

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, para vedar a fixação de teto 
financeiro para o pagamento de hospitais 
públicos ou de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 35-A. É vedada à fixação de teto 
financeiro para os pagamentos, aos hospitais 
da rede pública e aos hospitais de ensino, por 
atendimentos ou procedimentos efetuados no 
âmbito do SUS.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação.

Justificação

Os hospitais de ensino (HE) vinculados ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) atravessam grave crise 
financeira. Em verdade, trata-se de uma situação de-
ficitária que se arrasta há vários anos, pelo menos 
desde que a remuneração desses hospitais passou 
a ser calculada a partir dos registros das atividades 
(prontuários, fichas de atendimento, exames etc.) e, 
posteriormente, transformada em contas hospitalares 
para o reembolso das despesas.

A principal razão do problema é que o reembol-
so é calculado a partir de tabelas muito defasadas em 
relação ao verdadeiro custo dos procedimentos hos-
pitalares. Destarte, as instituições recebem valores 
irrisórios pelo serviço prestado, fazendo com que os 
hospitais universitários acumulem elevados prejuízos 
financeiros.

O Brasil tem cerca de 150 HE ligados ao SUS, em 
um universo de mais de seis mil hospitais integrados à 
rede, com responsabilidades e características peculia-
res. Tais instituições desempenham papel ímpar para 
a saúde pública, com especial destaque para:
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• formação de pessoal não só capaz de 
indicar e aplicar técnicas de saúde adequa-
das, como também de exercer crítica sobre a 
relação custo/benefício das mesmas;

• contribuição para a formulação e exe-
cução de programas de prevenção de doen-
ças;

• integração às unidades acadêmicas;
• aprimoramento da qualidade assisten-

cial, para levar à população os benefícios tec-
nológicos disponíveis.

Dados da Associação Brasileira de Hospitais 
Universitários e de Ensino (ABRAHUE) demonstram 
a importância dessas instituições para a assistência à 
saúde da nossa população, no âmbito do SUS. Os HE 
foram responsáveis, no ano de 2001, por 9% dos leitos 
e 12% das internações. Na área de alta complexidade, 
então, sua participação é bem maior, respondendo por 
aproximadamente metade das cirurgias cardíacas e 
neurológicas, 65% dos atendimentos para malforma-
ções craniofaciais e 70% dos transplantes.

Há que se observar, contudo, que atuar na área 
assistencial não é o objetivo precípuo dos HE. Como 
o próprio nome indica, eles têm importante papel edu-
cacional, respondendo pela formação teórico-prática 
da quase totalidade dos estudantes de nível superior 
da área de saúde no País. Ademais, são responsáveis 
pela realização de inúmeros cursos de pósgraduação, 
em senso estrito ou amplo, com destaque para a re-
sidência médica.

Por fim, na área de pesquisa, os HE são a ferra-
menta que permite que os conhecimentos científicos 
básicos se transformem em novos tratamentos ou 
procedimentos passíveis de trazer benefícios reais 
aos pacientes.

Em função de todas essas atribuições, os HE 
necessitam de um financiamento diferenciado. Desde 
1994, essas unidades de saúde estão credenciadas a 
receber recursos adicionais pelos serviços prestados 
para o SUS, por meio do Fator de Incentivo ao Desen-
volvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde (Fideps). 
Não obstante, tal incentivo sofreu desvalorização pro-
gressiva desde então, a ponto de hoje representar, em 
média, apenas um terço do valor original.

O resultado de anos de funcionamento sem re-
muneração adequada não poderia ser outro: crise fi-
nanceira generalizada, com dívidas que superam os 
380 milhões de reais só para os 45 hospitais univer-
sitários vinculados ao Ministério da Educação (MEC). 
A redução na qualidade do serviço prestado já é, há 
muito, sentida tanto pelos pacientes quanto por alunos 
e profissionais das instituições.

Não bastassem todos os obstáculos ao correto 
desempenho das atividades dos HE, as direções fe-
deral, estadual e municipal do SUS criam dificuldades 
adicionais com a fixação de tetos de remuneração 
por serviços prestados ao SUS por esses hospitais. 
A imposição de tetos é direcionada principalmente 
para os procedimentos de alta complexidade, e, por 
isso, atinge em cheio os hospitais ligados ao ensino 
e à pesquisa.

As unidades de saúde só têm garantido o re-
cebimento da remuneração pelos procedimentos ou 
atendimentos prestados até um determinado limite 
mensal, fixado pela instância pagadora. Caso o hos-
pital ultrapasse o teto, fica sem receber pelo serviço 
extra, inviabilizando o atendimento.

No Estado de Alagoas, as maiores vítimas são 
as crianças portadoras de câncer. Isso ocorre porque 
a demanda supera o teto dos hospitais públicos que 
oferecem tratamento oncológico infantil. Dessa forma, 
para proceder ao tratamento, é necessário esperar a 
emissão de autorização especial pela Secretaria de 
Saúde, sob pena de o hospital não ser remunerado 
pelo serviço.

Todo esse processo gera desgaste para as famí-
lias e para os profissionais de saúde, prejuízos finan-
ceiros para os hospitais e, principalmente, piora nas 
condições de saúde dos pacientes.
Vale ressaltar que tais problemas são verificados em 
todas as regiões do Brasil.

E necessário eliminar esse entrave ao bom fun-
cionamento dos hospitais públicos de nosso País, para 
que a população tenha acesso a serviços de saúde 
de qualidade, conforme determina a Constituição Fe-
deral.

Considerando a relevância do tema, esperamos 
contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação 
do projeto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004 – Se-
nadora Heloisa Helena.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................
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Art. 35 Para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
será utilizada a combinação dos seguintes critérios, 
segundo análise técnica de programas e projetos:

I – perfil demográfico da região;
II – perfil epidemiológico da população a ser co-

berta;
III – características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e financeiro 

no período anterior;
V – níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de investi-

mentos da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços 

prestados para outras esferas de governo.
§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados 

e Municípios será distribuída segundo o quociente de 
sua divisão pelo número de habitantes, independen-
temente de qualquer procedimento prévio.

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos 
a notório processo de migração, os critérios demo-
gráficos mencionados nesta lei serão ponderados por 
outros indicadores de crescimento populacional, em 
especial o número de eleitores registrados.

§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não pre-

judica a atuação dos órgãos de controle interno e ex-
terno e nem a aplicação de penalidades previstas em 
lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão 
dos recursos transferidos.
..................... ...............................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2004

Permite a utilização dos recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para pagamento de financiamento 
habitacional concedido por entidades fe-
chadas de previdência complementar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 20.  ................................................
XVII – pagamento total ou parcial de 

prestações, liquidação, ou amortização ex-
traordinária de saldo devedor, decorrentes de 
financiamento habitacional concedido por enti-

dades fechadas de previdência complementar, 
de natureza pública ou privada.

... ...........................................................
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o 

disposto nos incisos V e XVII, visando benefi-
ciar os trabalhadores de baixa renda e preser-
var o equilíbrio financeiro do FGTS. (NR)”

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

Justificação

A estabilização econômica, embora requisito 
indispensável à superação dos graves problemas as 
sociais que tem afligido o País, não é de forma alguma 
a condição suficiente para o crescimento sustentado. 
Sem o crescimento da economia de forma sustentável, 
o processo redistributivo iniciado com o fim da inflação 
terá alcance limitado, sendo incapaz de reverter o qua-
dro atual, consolidado por anos de estagnação.

Como a mola mestra do crescimento, o investi-
mento tem-se se situado em patamares bem abaixo do 
desejado, fazendo premente sua ampliação. Embora 
a poupança externa possa aportar significativa con-
tribuição para o crescimento da taxa de investimento 
na economia, existe limites ditados pelo Balanço de 
Pagamentos, pela forma de aplicação dos recursos e 
principalmente, pela instabilidade da economia bra-
sileira.

Dentre as premissas inerentes ao crescimento 
econômico sustentável, a poupança interna é a mais 
fundamental para alongamento da vida útil de uma 
economia e o melhor remédio contra contágios prove-
nientes de crises externas, quando de forma continua-
da. Esta poupança viabiliza os investimentos, na qual 
serão canalizados para setor produtivo, por meio do 
setor financeiro, seja ele intermediário, ou seja pelas 
chamadas instituições auxiliares.

Atualmente, os Fundos de Pensões têm-se mos-
trado os melhores geradores de poupança interna, 
sendo considerados instrumentos fundamentais de 
financiamento da economia brasileira no panorama 
de acentuado desenvolvimento e internacionalização 
dos mercados mundiais. Isso não significa, entretan-
to, que sua contribuição exclua políticas de atração 
de capitais externos e de recuperação da poupança 
pública doméstica.

Ademais, a utilização do FGTS para aquisição 
de moradia própria só é permitida se a operação en-
quadrar-se nos padrões do Sistema Financeiro de 
Habitação. No entanto, pode ocorrer que o trabalha-
dor obtenha financiamento em outras instituições dis-
postas a investir em moradia, como por exemplo os 
fundos de pensão.
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É importante destacar que, o conceito de entidade 
fechada de previdência complementar, de natureza pú-
blica, foi introduzido recentemente pela Emenda Cons-
titucional nº 41 de 2003. Essas entidades cuidarão do 
regime de previdência complementar dos servidores 
públicos e, como tal, podem estar dispostas a aplicar 
os recursos em habitação, garantindo retorno ao fundo 
e desempenhando uma função social.

É nesse sentido que apresentamos este projeto, 
que amplia as possibilidades de realização do “sonho 
da casa própria”, direito fundamental do cidadão, per-
mitindo que o trabalhador utilize os recursos de sua 
contavinculada do FGTS para pagar financiamento 
habitacional obtido junto às entidades fechadas de 
previdência complementar.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. – Se-
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a sequin-
te lei:
........................................... .........................................

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I – despedida sem justa causa, inclusive a indi-
reta, de culpa recíproca e de força maior;

II – extinção total da empresa, fechamento de 
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, 
supressão de parte de suas atividades, declaração de 
nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 
19-A, ou, ainda, falecimento do empregador individual 
sempre que qualquer dessas ocorrências implique res-
cisão de contrato de trabalho, comprovada por decla-
ração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, 
por decisão judicial transitada em julgado;

III – aposentadoria concedida pela Previdência 
Social;

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo 
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta 
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da 
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requeri-
mento do interessado, independente de inventário ou 
arrolamento;

V – pagamento de parte das prestações decor-
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 
(oitenta) por cento do montante da prestação;

VI – liquidação ou amortização extraordinária do 
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas 
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, 
dentre elas a de que o financiamento seja concedido 
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) 
anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria, observadas as seguin-
tes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vi-
gentes para o SFH;

VIII – quando o trabalhador permanecer três anos 
ininterruptos, a partir de 10 de junho de 1990, fora do 
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser 
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da 
conta.

IX – extinção normal do contrato a termo, inclu-
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei 
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X – suspensão total do trabalho avulso por perí-
odo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada 
por declaração do sindicato representativo da catego-
ria profissional.

XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de neoplasia maligna.

XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos de 
Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7-12-76, 
permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por 
cento) do saldo existente e disponível em sua conta 
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
na data em que exercer a opção.

XIII – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for portador do vírus HIV;

XIV – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de 
doença grave, nos termos do regulamento;

XV – quando o trabalhador tiver idade igual ou 
superior a setenta anos;

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL576     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL576     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL576     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08727 

XVI – (Vide Medida Drovisória nº 169, de 2004) 
(Vide Decreto nº 5.014, de 2004)

§ 1º A regulamentação das situações previstas 
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus 
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na 
conta vinculada durante o período de vigência do último 
contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização 
monetária, deduzidos os saques.

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no 
inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa 
renda e preservar o equilibrio financeiro do FGTS.

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos 
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido 
para um único imóvel.

§ 4º imóvel objeto de utilização do FGTS somen-
te poderá ser objeto de outra transação com recursos 
do fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo 
Conselho Curador.

§ 5º O pagamento da retirada após o período pre-
visto em regulamento, implicará atualização monetária 
dos valores devidos.

§ 6º Os recursos aplicados em cotas de Fundos 
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão 
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a 
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Desestatização, de que trata a 
Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de 
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais 
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redacão 
dada pela Lei nº 9.635. de 29-4-98)

§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das 
hipóteses de que trata o § 8º, os valores mobiliários a 
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser in-
tegralmente vendidos, pelos respectivos fundos, seis 
meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em 
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cen-
to) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do 
produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei 
nº 9.635. de 29-4-98)

§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Pri-
vatização são nominativas impenhoráveis e, salvo as 
hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste 
artigo e o disposto na Lei nº 7.670, de 8-9-88, indis-
poníveis por seus titulares. (Parágrafo incluido pela Lei 
nº 9.491. de 9-9-97)

§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses, 
contado da efetiva transferência das quotas para os 
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão 
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. (Parágrafo incluído 
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares 
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização po-
derão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.491. de 9-9-97)

§ 11. O montante das aplicações de que trata o 
§ 6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos 
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. (Parágrafo incluido 
pela Lei nº 9.491. de 9.9.97)

§ 12. Desde que preservada a participação indi-
vidual dos quotistas, será permitida a constituição de 
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas 
de Fundos Mútuos de Privatização. (Parágrafo incluído 
Dela Lei nº 9.491. de 9-9-97)

§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 des-
ta Lei não compreende as aplicações a que se refere 
o inciso XII deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 9.491, de 9-9-97)

§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente 
sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização 
que excederem à remuneração das contas vincula-
das do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no 
mesmo período. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.491, 
de 9-9-97)

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos 
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão 
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam 
os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei. (Parágrafo incluído 
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o 
§ 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros meses 
da sua constituição, parcela equivalente a 5% (cinco 
por cento) das cotas adquiridas, para atendimento de 
seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do 
produto dessa venda, nos termos da Lei nº 6.385, de 
7 de dezembro de 1976. (Parágrafo incluido pela Lei 
nº 9.635, de 29-4-98)

§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vin-
culada do FGTS nas modalidades previstas nos inci-
sos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, 
a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o 
adquirente já seja proprietário ou promitente compra-
dor de imóvel localizado no Município onde resida, 
bem como no caso em que o adquirente já detenha, 
em qualquer parte do País, pelo menos um financia-
mento nas condições do SFH. (Incluido pela MPV nº 
2.197-43. de 24-8-01)

§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal 
do titular da conta vinculada para o pagamento da re-
tirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, 
IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia 
comprovada por perícia médica, quando será paga a 
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procurador especialmente constituído para esse fim. 
(Incluido nela MPV nº 2.I97-43. de 24-8-01)

(À Comissão de Assuntos Socias – de-
cião terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos à Co-
missão competente.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Há oradores inscritos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente peço a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Tem a palavra, pela ordem, o Senador José Jorge e 
depois o Senador Almeida Lima.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a palavra como 
Líder do PFL, antes da Ordem do Dia, de preferência 
o mais rápido possível, porque tenho que presidir uma 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Perfeitamente, Senador José Jorge.

Tem a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, peço para fazer uso da palavra como 
Senador, mas, para ser justo, acho que alguém che-
gou primeiro que eu. Eu gostaria de ser o terceiro, se 
for possível.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem.) – Quando cheguei, o Senador Paulo Sou-
to estava na Casa...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Isso é 
muito comum na Bahia. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem partido – AL) 
– Será que o Paulo Souto está falando de mim? Se 
ele tiver falado de mim, agora, minha orelha não está 
ardendo. O Senador César Borges chegou antes de 
mim e V. Exª também. 

Então, eu gostaria de pedir a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável, onde couber. Não 
sei se o Senador Almeida Lima vai se inscrever pela 
Liderança e também não sei se o fará o Senador Cé-
sar Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, na verdade eu quero a minha inscri-
ção após a Ordem do Dia, como Líder do Partido da 
Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Perfeitamente, Senador César Borges.

Na verdade, como inscritos para uma comunica-
ção inadiável, em primeiro lugar, a Senadora Heloísa 
Helena; em segundo lugar, o Senador Hélio Costa; em 
terceiro lugar, Senador Almeida Lima.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Costa. PMDB – MG) 
– Concedo a palavra ao Senador José Jorge, pela Li-
derança, por cinco minutos, para uma comunicação 
urgente, de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de comunicar à Mesa que cederei a minha 
vaga ao primeiro orador inscrito, Senador Edison 
Lobão.

Há duas semanas, tivemos. no Nordeste, a visita 
de uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados, 
ou seja, de um grupo de Deputados que visitou as 
áreas atingidas pelas cheias. Trago alguns resultados 
dessa visita ao mesmo tempo em que falo também 
sobre esse ciclone ou furacão que atingiu os Estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Solidarizo-me com as milhares de pessoas que 
tiveram as suas residências atingidas. Houve mortes 
– se não me engano, nove ou dez. Realmente, foi um 
fato muito grave. Pretendo avisar a essas famílias que 
não esperem ajuda do Governo Federal, porque no 
Nordeste tivemos enchentes, morreram mais de se-
tenta pessoas – o número de mortes foi maior do que 
no Sul –, estamos esperando há mais de sessenta 
dias e até agora não chegou nenhuma ajuda do Go-
verno Federal.

Não quero nem fazer minhas as palavras da Co-
missão. Transmito as palavras dessa comissão supra-
partidária, de nove Deputados, que visitou o Nordeste 
durante esse período. Vou fazer aqui um resumo do 
relatório apresentado por essa comissão.

A comissão realizou viagem aos nove Estados 
da região Nordeste no período de 4 a 9 de março de 
2004.

Situação encontrada: as principais dificuldades 
relatadas referem-se ao excesso de burocracia para 
liberação de recursos federais, situação não adequada 
para o tratamento de situações de emergência.

Segundo, em alguns Estados houve reclama-
ção sobre a quantidade de cestas e kits de medica-
mentos. 

Em todos os Estados visitados foi consenso a 
paralisia do Governo Federal no que diz respeito a 
uma atuação mais estrutural para os problemas das 
emergências ou calamidades.

São unânimes as reclamações sobre o excesso 
de centralização e de exigências para a liberação de 

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL578     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL578     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL578     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08729 

recursos na reparação e reconstrução de moradias 
por meio do Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social – PSH. Essas exigências (escritura 
do terreno, excesso de documentação) são, além de 
inadequadas para situações emergenciais, não con-
dizentes com a realidade das populações carentes 
desabrigadas.

É importante destacar que o Decreto nº 4.980, de 
04 de fevereiro de 2004, alterou o Decreto nº 895, de 
16 de agosto de 1993, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec. 

Ocorre que também foi efetuada uma mudança 
na estrutura verbal do texto da norma, sendo que o 
estado de calamidade pública e a situação de emer-
gência, observados os critérios estabelecidos no Con-
selho Nacional de Defesa Civil – Condec, mudaram de 
“serão reconhecidos” para “poderão ser reconhecidos”, 
por portaria do Ministro. 

Isto é: o Governo agora o que faz? Não basta 
que os Estados reconheçam o estado de calamidade, 
é necessário que o Governo o reconheça. E o Gover-
no Federal, por intermédio desse Conselho do Minis-
tro Ciro Gomes, não está reconhecendo os casos de 
calamidade, o que está atrapalhando o atendimento. 
A Comissão sugere, então, uma série de propostas, 
como, por exemplo, antecipar os recursos da Cide e 
principalmente – e é o que estamos defendendo aqui 
desde o início –é necessária a edição de medida pro-
visória pelo Poder Executivo abrindo crédito extraor-
dinário para atender às despesas de reconstrução e 
reparação de casas, redes de água e esgoto e açudes. 
A mesma medida provisória poderia prever simplifi-
cação e descentralização na distribuição de recursos 
junto aos Municípios, desburocratizando as ações 
emergenciais. Outra solução seria alterar as regras 
do seguro-safra. O seguro-safra, no Nordeste, só pro-
vê benefícios quando há seca, e desta vez não houve 
seca, houve uma cheia. É preciso adaptar a legislação 
para esse caso.

Portanto, Sr. Presidente, no caso específico do 
Nordeste – e creio que também no caso de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul – se não for editada 
medida provisória, a liberação do dinheiro vai ser só 
manchete de jornal. Todos os dias lemos: “Governo 
vai liberar (ou libera) 30 milhões para o Nordeste”. 
Tudo mentira; não libera um tostão. Aquilo é só um 
decreto autorizando a Caixa Econômica a liberar um 
dinheiro cujas exigências burocráticas não se con-
segue satisfazer. 

Chamo a atenção do Governo – e aqui está pre-
sente a Líder, Senadora Ideli Salvatti: se não sair uma 
medida provisória para o Nordeste e para Santa Ca-
tarina, os Governadores ficarão numa situação difícil. 

O povo lê nos jornais que liberaram não-sei-quê para 
o Nordeste. Não liberaram nem um tostão para con-
sertar casa nenhuma.

Ontem mesmo falei com o Governador Jarbas 
Vasconcelos e lhe disse que me pronunciaria hoje aqui. 
Perguntei se poderia falar em nome dele sobre o fato 
de não haver sido liberado dinheiro algum. 

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Para 
Alagoas também não se liberou.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Exatamente. 
Nem para consertar casa, nem para consertar estrada, 
nem para consertar açude. 

Alagoas também não recebeu, como está me 
dizendo a Senadora Heloísa Helena. O Senador Mão 
Santa me disse que para o Piauí também não. E já faz 
dois meses da cheia.

A propósito, eu pediria que fosse transcrito o re-
latório da Comissão que visitou o Nordeste.

Esta semana estivemos verificando as libera-
ções de recursos para o Estado de Pernambuco. 
Este ano, até agora – final do primeiro trimestre – só 
foi liberado para o Estado de Pernambuco 0,11%, 
menos de 1%. Praticamente nada foi liberado neste 
trimestre.

Em todo ano passado, foram liberados 13,53%. 
No ano inteiro, o Governo do Estado recebeu R$67 
milhões para todos os projetos federais; quando, em 
anos anteriores, recebia em torno de R$ 170 milhões 
ou R$ 180 milhões. Quer dizer, no ano passado, o 
Governo Lula liberou, para o Estado de Pernambu-
co, um terço da média que o Governo de Fernando 
Henrique vinha liberando anualmente para todos 
esses projetos. Então, é necessário que se tome 
uma medida. Já que temos que ter um superávit 
primário tão alto para atender às solicitações do 
FMI, pelo menos que aquele dinheiro que não está 
no superávit e que está programado para liberação 
seja liberado. Além disso, é preciso que saia a me-
dida provisória para atender ao Nordeste e também 
agora uma medida provisória para atender a Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Se não saírem essas 
duas medidas provisórias, ninguém vai ver um tostão. 
E cada Governador, cada Prefeito e cada morador 
cuja casa foi atingida vai ter que se virar com seus 
próprios recursos.

Sr. Presidente, antes de concluir, solicito a trans-
crição do relatório.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ JORGE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. José Jorge, o 
Sr. Hélio Costa, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira 
Campos, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A transcrição solicitada por V. Exª, 
Senador José Jorge, será atendida na forma do Re-
gimento Interno.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Eu queria solicitar a inscrição, pela Lide-
rança do PT, para o Senador Delcídio Amaral para 
falar junto com as comunicações inadiáveis antes da 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Será procedida a inscrição na condição 
de Líder para ainda dentro da Hora do Expediente, 
conforme solicitação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem a palavra V. Exª, Senador Edison 
Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania desta Casa.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo falar hoje 
sobre um assunto que em geral é tratado de manei-
ra preconceituosa entre os brasileiros. Refiro-me à 
questão dos bancos liquidados ou fechados durante 
o Governo passado. Há sobre isso um temor em ad-
mitir que se praticaram excessos que agora precisam 
ser corrigidos. 

Ainda ao tempo da última campanha eleitoral, 
recordo-me de que o então candidato Lula da Silva, 
numa entrevista à imprensa, disse estranhar que o Go-
verno Federal, ao invés de solucionar rapidamente os 
problemas judiciais a ele afetos, deveria logo liquidar 
aqueles sobre os quais não mais pairassem dúvidas. 
Optando pelos sucessivos recursos na esfera do Po-
der Judiciário, o Governo, além de atulhar ainda mais 
os tribunais já abarrotados de processos e prejudicar 
os interessados, sobrecarrega o Tesouro Nacional. 
Isso porque, empurrando para adiante sua obrigação 
de resgatar compromissos indiscutíveis, onera os co-
fres da República em decorrência da atualização das 
dívidas. 

É o que de fato acontece, como vemos, em seto-
res da vida nacional, especialmente junto à Previdên-
cia Social, na qual a União está de ombros arqueados 
pelo peso dos compromissos que, não tendo sido pa-

gos nos momentos adequados, multiplicaram-se pela 
agregação de juros e correções.

Esta, aliás, tem sido uma prática demeritória de 
muitos Governos: a de alonginquar soluções até o ponto 
de legarem para os sucessores o ônus dos desfechos 
que lhe são indesejáveis.

O raciocínio do então candidato presidencial 
veio-me à mente quando li, recentemente, matéria 
publicada pelo O Estado de S. Paulo no último dia 
15 de março. 

O Tesouro Nacional – atentem os Srs. Senadores 
– está perdendo bilhões e bilhões de reais, que tanta 
falta fazem aos programas sociais do atual Governo 
pelo mesmo vezo que herdou do passado: procrasti-
nação das soluções.

A citada matéria jornalística versa sobre a liqui-
dação extrajudicial do Banco Nacional levada a cabo 
pelo Banco Central do Brasil. É um assunto que está 
a merecer a nossa melhor atenção dado o eminente 
risco de o Tesouro nacional arcar com o pagamento 
de juros monstruosos a instituições em liquidação. Daí 
minha preocupação.

Minha visão pessoal é a de que o Banco Central 
tem sido lento e pouco corajoso em encontrar soluções 
adequadas, de interesse público, para processos que se 
arrastam há quase uma década. O episódio do Banco 
Nacional é um exemplo perfeito disso. 

A partir de 2005, o Tesouro terá que pagar juros 
anuais da ordem de R$ 1 bilhão, por conta do imenso 
volume de Fundos de Compensação de Variações 
Salariais – FCVS, que a massa em liquidação tem 
em carteira. Em outro caso – o do Banco Econômi-
co –, para manter a liquidação, o Governo também 
gasta anualmente R$1 bilhão como pagamento de 
juros sobre o caixa e sobre os títulos. A previsão dos 
controladores é de que em apenas três anos a dívida 
estará quitada, e o Governo será obrigado a devolver 
a totalidade das notas cambiais do Tesouro Nacional 
em carteira.

Esse compromisso corresponde a importâncias 
avultadas, que superam mais de R$3 bilhões.

Ouço o Senador César Borges e, em seguida, os 
Senadores Romeu Tuma e Hélio Costa.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Edi-
son Lobão, V. Exª, como sempre, traz um assunto 
da maior importância para o nosso País nesta tarde, 
uma espécie de esqueleto guardado nos armários 
do Governo Federal. Todos sabemos que a não-li-
quidação efetiva desses bancos irá trazer prejuízos 
seriíssimos à Nação brasileira. V. Exª citou casos 
como o do Banco Econômico, do Estado da Bahia 
e do Banco Nacional. Existem outros. O Banco Cen-
tral faz a intervenção, coloca o interventor e, daí por 
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diante, não se resolve porque o interventor passa a 
não querer uma solução para o problema. As cor-
reções e os juros vão trazendo prejuízos imensos 
para o Tesouro e para o Erário. Portanto, V. Exª faz 
uma denúncia gravíssima à Nação brasileira. É pre-
ciso que este Senado tome providências. Como V. 
Exª colocou, o Governo Federal, que tanto criticou, 
no passado, o fato de o Governo anterior não ter 
feito as devidas liquidações procede agora de for-
ma idêntica. São quinze meses de Governo, e não 
há uma solução, ou seja, passa a ser também uma 
responsabilidade absoluta deste Governo. Parabe-
nizo V. Exª pelo patriotismo e por trazer assunto da 
maior gravidade para o Senado. Espero que ele te-
nha ampla repercussão na mídia nacional e junto ao 
Governo Federal. Parabéns. Muito obrigado.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador 
César Borges, V. Exª corajosamente citou um dos ele-
mentos cruciais do problema: os interventores. Real-
mente, quando um interventor é nomeado diretor de 
um banco, dali não quer mais sair e começa a criar 
dificuldades não só para o andamento de processos, 
como também para que sobre os controladores se 
faça justiça. Não é possível. Conheço um episódio 
com respeito ao Banco Econômico em que o contro-
lador do banco escreveu ao Banco Central dizendo 
que estava em condições de pagar a sua dívida, mas 
o Banco Central não deu nenhuma resposta, o que é 
inadmissível. Isso é não querer resolver a questão e 
criar novos e graves problemas para o Tesouro Nacio-
nal e para o Banco Central.

Ouço o Senador Romeu Tuma. Em seguida, ouvi-
rei os Senadores Hélio Costa e Demóstenes Torres.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Edi-
son Lobão, creio que pouco teria a acrescentar ao 
que V. Exa está falando e ao que disse o Senador 
César Borges. V. Exa referiu-se aos interventores. 
Quando trabalhávamos na CPI dos Precatórios, 
soube do que fez o interventor do Banco de Ron-
dônia, de todas as falcatruas feitas no banco quan-
do este estava sob intervenção do Banco Central. 
Isso é algo insidioso para a economia brasileira e 
acontece mesmo. Normalmente os interventores 
nomeados são funcionários aposentados do Banco 
Central e procrastinam qualquer tipo de decisão. 
Na semana passada, estive com a Associação dos 
Juízes Federais do Estado de São Paulo e a gran-
de angústia, a agonia deles é a sobrecarga que o 
Governo Federal lhes dá, procrastinando com re-
cursos ineptos e que geralmente trazem um pre-

juízo enorme à economia brasileira. Eles estavam 
aflitos para encontrar uma solução, para ver se, 
na reforma do Judiciário, poderiam encaixar algu-
ma coisa que cortasse essa possibilidade de per-
manentemente o Governo empurrar com a barriga 
processo cujo resultado será sempre negativo. V. 
Exª traz um assunto bastante importante. E acredito 
que, na reforma do Judiciário – V. Exª é presente 
da CCJ – verificamos alguma medida que possa 
acabar com essa procrastinação. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agrade-
ço, Senador Romeu Tuma, também a sensibilidade 
de V.Exª.

Parece unânime a opinião de que a procrastina-
ção opera exclusivamente contra o interesse público, 
contra o interesse nacional. Portanto, é preciso esti-
mular e até cobrar do Banco Central coragem para 
decidir este assunto. 

Ouço o aparte do nobre Senador Hélio Costa. 
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador 

Edison Lobão, mais uma vez, V. Exª, com a sua ex-
periência, com a sua vivência, traz à tona um dos 
assuntos que precisam ser debatidos nesta Casa e 
que precisam da atenção das autoridades. Em Minas 
Gerais, costumamos dizer que banco só dá errado 
quando o dono fica com uma pá, na porta da frente, 
jogando dinheiro no lixo na porta dos fundos. Ainda 
assim, nos últimos quinze anos, fecharam três ban-
cos estatais, em Minas Gerais: a Caixa Econômica 
Estadual, o BENGE, que era o Banco do Estado de 
Minas Gerais e o Banco de Crédito Real. Sanearam 
os bancos e depois venderam-nos, e deixaram fun-
cionários da Minas Caixa até hoje, reclamando pelos 
seus direitos. Aqueles que tinham depósito da Minas 
Caixa ficaram esperando na Justiça a solução. Então, 
o que V. Exª está falando é a realidade que estamos 
vivendo hoje, no Brasil. Nosso Estado de Minas Gerais, 
que sempre foi o celeiro dos grandes bancos nacio-
nais, é hoje também o celeiro dos bancos fechados, 
pela incompetência daqueles que os dirigiam. Muito 
obrigado a V.Exª pelo aparte. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sena-
dor Hélio Costa, agradeço a valiosa contribuição de 
V.Exª. 

Ouço o Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sena-

dor Edison Lobão, V. Exª faz hoje um pronunciamento 
que acaba angustiando a todos os Senadores, inclu-
sive os que estão ausentes. Ainda outro dia, fiz um 
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requerimento à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – e V. Exª é testemunha – tratando justa-
mente desse tema. Por que determinados bancos, 
em situações até piores que os outros, merecem o 
beneplácito de continuar funcionando, enquanto que 
outros têm a intervenção, a liquidação extrajudicial? 
É uma indústria de diárias que não termina jamais. 
Essas liquidações não acabam nunca. Então, é algo 
que merece ser repudiado, com muita veemência. 
V.Exª faz um pronunciamento contundente, sério, 
responsável. Temos que tomar providência. Claro que 
tem que haver intervenção e liquidação, mas é claro 
também que temos que ter uma certa referência, para 
que isso obedeça a uma lógica, a um cronograma, 
a um determinado critério. Não pode ficar na cabeça 
de quem tem o poder para fazer ou tomar essas ati-
tudes. Daí por que quero parabenizá-lo e dizer que 
compartilho dessas mesmas preocupações. Endosso 
tudo o que V.Exª está dizendo. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Veja, 
Senador Demóstenes Torres, nenhum de nós tem 
sequer uma palavra contrária a uma iniciativa do 
Banco Central que seja saneadora, mas o que se 
está vendo é que o Banco Central não teve prudên-
cia naquilo que fez e agora não procura corrigir seus 
equívocos, seus erros, gerando, em conseqüência, 
uma série de dificuldades para o Tesouro Nacional e 
para o Banco Central.

Com a palavra o Senador Aelton Freitas.
O Sr. Aelton Freitas (Bloco/PL – MG) – Sena-

dor Edison Lobão, esse assunto é muito pertinente. 
Parabenizo V. Exª por trazê-lo ao plenário e digo-
lhe que, na Comissão de Assuntos Econômicos, na 
semana passada, recebemos a visita do Presidente 
do Banco Central e, exatamente por essa questão, 
por esses problemas do Banco Nacional e do Ban-
co Econômico, conduzi uma pergunta ao Presiden-
te, se era verídico o pagamento de juro de bilhões 
de reais, que, segundo informações, o Econômico 
já recebeu e o Nacional está prestes a receber. O 
Presidente disse que esse tipo de pagamento não 
houve. Então, perguntei-lhe se se incomodaria de 
o Senado Federal criar uma Comissão pelo menos 
de três Senadores, conforme for preciso e solicita-
do, para acompanhar essas liquidações. Como ele 
não fez objeção, sugiro a V. Exª, como Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
autor deste brilhante discurso na tarde de hoje, que 
tome a iniciativa, que façamos juntos, e que V. Exª, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
crie essa Comissão e façamos esse acompanhamen-
to tanto para o nosso esclarecimento quanto para o 

do povo brasileiro, que espera muito por isso. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador 
Aelton Freitas, o pagamento não houve, mas haverá. 
Haverá porque é devido. Os controladores dos bancos 
em liquidação foram à justiça e estão reivindicando 
seus direitos. O que aqui pretendemos fazer é alertar 
o Banco Central para que se adiante e evite um pre-
juízo maior a si próprio, devolvendo aos controladores 
dos bancos sob liquidação, sob intervenção, aquilo que 
lhes pertence, evitando, assim, sangrias muito maiores 
para o Banco Central.

Ouço o nobre Senador João Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-

nador Edison Lobão, V. Exª traz ao debate desta Casa 
um tema deveras preocupante para a sociedade brasi-
leira, e isso numa hora muito apropriada. Temos uma 
CPI que investiga transferências de divisa do nosso 
País: a CPI do Banestado. Quero lembrar aqui que 
vivi um processo de liquidação extrajudicial quando 
era Governador do meu Estado. Durante o período 
do Presidente Fernando Henrique, foi o único banco 
liquidado extrajudicialmente com polícia na porta. Eu 
era adversário do Presidente, era do PSB, e acho 
que isso pesa nas decisões. Mas eu queria lembrar 
uma outra questão, e acho que V. Exª poderia nos 
dar uma luz. Temos agencias controladoras para 
vários serviços, mas nenhuma controla os serviços 
bancários. Quem controla é o Banco Central; mas 
acho que ele não controla os serviços, porque, de 
1993 a 2002, tivemos uma inflação da 2.000%. Nesse 
período, os serviços dos bancos subiram 12.230%. 
O correntista paga por qualquer serviço que peça 
ao banco. Os serviços dispararam e não há controle. 
Creio que está na hora de discutirmos uma agência 
de controle dos bancos também, dos serviços que 
eles prestam. Somos absolutamente indefesos dian-
te dos bancos, que creditam o que bem entendem 
nas nossas contas, porque não há uma instituição, 
seja pública, seja da sociedade civil, que controle 
esses bancos. Parabenizo V. Exª por trazer o tema, 
oportuno, e penso que poderíamos levantar essa 
discussão da criação de uma agência de controle 
dos serviços bancários.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A idéia 
de V. Exª é boa, mas penso que deveríamos controlar 
sobretudo o Banco Central. Vou dizer a V. Exª por quê: 
quando fui Presidente da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado, pedi ao Tribunal de Contas, com 
a autoridade da Comissão, que fizesse uma profunda 
fiscalização no Banco Central. O relatório que recebi 
do Tribunal de Contas sobre o Banco Central não foi 
bom. Tomei até algumas providências para não divul-
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gar o relatório para não criar maiores dificuldades ao 
Banco Central. O relatório não deixa bem o Banco 
Central. Portanto, os problemas que existem no setor 
bancário nacional decorrem basicamente da ausência 
ou da ineficiência do Banco Central no desempenho 
de suas responsabilidades.

Sr. Presidente, é fácil compreender que a mate-
mática das liquidações jamais será favorável ao Ban-
co Central. A Lei nº 6.024, de 1974, determina que o 
passivo de uma instituição em liquidação deve ser re-
ajustado pela correção monetária. E ponto final. Nada 
diferente do que determina a Lei de Falências. Já os 
títulos e créditos desta mesma instituição devem ser 
remunerados por suas próprias variações acrescidas 
de juros correspondentes. É norma que também consta 
da Lei de Falências.

O mais curioso é que os controladores desses 
bancos estão dispostos a pagar para quitar o passivo 
total e não conseguem fazê-lo. Repito: os bancos que-
rem pagar o seu passivo, mas não conseguem, porque 
o Banco Central embaraça. O Banco Econômico, por 
exemplo, informou, pela imprensa, portanto publica-
mente, que teria um financiador disposto a quitar o seu 
passivo. Mas o Banco Central recusa-se a negociar 
uma solução, e com isso abre mão de receber pelo 
menos R$10 bilhões à vista, preferindo desembolsar 
um bilhão de reais a mais em juros.

Por sua vez, o Banco Mercantil também informou 
que está disposto a quitar todo o seu passivo incon-
troverso, de cerca de R$310 milhões. E afirmou que 
depositaria em juízo outros R$370 milhões, por conta 
de juros cuja cobrança considera indevida. Por que 
não aceitar essa proposta?

No caso do Mercantil, o Banco Central come-
teu a aberração jurídica de cobrar juros retroativos 
sobre a dívida quando não pode fazê-lo. Assim de-
cidiu quando constatou que o patrimônio do Ban-
co já estava positivo. Juros que não poderiam ser 
cobrados quando havia, de fato, dívidas e que são 
cobrados quando não há mais dívida. Neste caso, 
o Banco Central criou uma espécie de “Lei da Liqui-
dação Eterna”. E não haverá, então, mais fim para 
liquidação alguma no País. Isso porque, quando o 
balanço de um banco ficar positivo, o Banco Central 
passará a cobrar juros sobre dívidas passadas, os 
mesmos que não podiam ser cobrados quando as 
dívidas realmente existiam.

Ainda em relação ao Banco Mercantil, as atitudes 
tomadas pelo Banco Central são ainda mais graves. 
Na administração anterior do Banco Central, por deci-

são unânime da diretoria, aquele Banco reconheceu o 
superávit patrimonial contábil e chegou a estabelecer 
um modelo para suspender a liquidação. Por que a atu-
al administração se recusa a executar o modelo? Por 
que teima em lançar nos balanços juros capitalizados 
além do permitido legalmente?

Parece clara a expectativa de que o Banco Cen-
tral, numa demanda judicial, não terá um resultado 
feliz. O Mercantil, por força da legislação vigente, será 
devolvido a seus antigos controladores mais dia ou 
menos dia. E esse tempo corre contra o Tesouro Na-
cional, que já poderia ter recebido a totalidade do 
passivo, atualizado pela legislação específica desde 
julho de 2001.

É difícil entender por que o Banco Central não 
toma a decisão de sentar-se à mesa com os con-
troladores para suspender essas liquidações, de 
efeitos ruinosos para o Tesouro Nacional. Devia fa-
zer isso com urgência. O risco de ser derrotado em 
dezenas de demandas jurídicas é elevado. Todos 
os bancos sob liquidação já ingressaram com pedi-
dos de indenização bilionários, apontando o rol de 
irregularidades cometidas pelo Banco Central. Em 
alguns casos, já conseguiram ganhos de causa em 
primeira instância.

O Banco Central do Brasil, segundo relatórios 
que tenho em mãos, tem escolhido a seu bel-prazer 
a cotação do valor de mercado dos títulos em liquida-
ção. Os FCVS, por exemplo, aparecem com valores 
diferentes em cada balanço. No caso do Nacional, 
estão cotados a 35% do valor de face, no do Econô-
mico, a 56% e no do Mercantil, a 52%. Isso é sim-
plesmente ilegal. Contraria dispositivo expresso das 
normas de contabilidade das instituições financeiras, 
que é o Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional. Este determina que ativos fi-
nanceiros sejam avaliados em balanços pelo efetivo 
valor de mercado.

Como esses títulos são iguais, não podem ser 
cotados por valores diferentes. Assim ocorrendo, co-
mete-se fraude contábil, mais um ponto em desfavor 
do Banco Central nas ações judiciais em curso.

Recorde-se que foi o Banco Central que comprou 
esses títulos no mercado, anos atrás, para cobrir as 
dívidas dos bancos em liquidação. Quando o fez, os 
títulos foram contabilizados a 100% do valor de face 
como garantia ao Programa de Estímulo à Reestrutu-
ração e ao Sistema Financeiro Nacional, o conhecido 
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Proer. Agora, no entanto, são contabilizados nos ba-
lanços em percentuais muito menores.

Das duas, uma: ou o Banco Central incorreu 
em fraude anos atrás ou incorre agora. Ou fraudou o 
Proer, ao oferecer garantia de 100% por títulos que 
comprou a 30% ou 35%, ou comete fraude agora 
contra os balanços dos bancos em liquidação, por-
que contabiliza os mesmos títulos em percentuais 
menores.

Seria interessante entender como um mesmíssi-
mo título recebe cotações diferentes em cada balanço. 
Afinal, quanto valem os Fundos de Compensação de 
Variações Salariais (FCVS)?

Na privatização de bancos estaduais, eles foram 
aceitos pelo Banco Central a 100% do valor de face. No 
acerto de contas entre governos estaduais e Governo 
Federal, eles também foram aceitos a 100% como ga-
rantia de dívidas estaduais. Contudo, no balanço da 
Caixa Econômica Federal, são contabilizados a 80%. 
No balanço do próprio Banco Central, são contabili-
zados a 52%.

Sr. Presidente, este é um tema que considero 
de fundamental importância, sobre o qual o Plenário 
já se manifestou. Todavia, submetido aos rigores do 
Regimento, atendo às ponderações de V. Exª quanto 
ao meu tempo, pedindo que dê como lido o restante 
deste meu pronunciamento e que sejam transcritos 
nos Anais da Casa os anexos.

Muito obrigado.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO 
DO SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Afinal, 
quanto o BC acha que valem esses títulos?...

Se realmente valem os 100%, todas as liquida-
ções deviam ser imediatamente suspensas e o BC 
terá feito um excepcional negócio ao adquiri-los com 
descontos tão significativos anos atrás.

O fato é que toda a conduta do Banco Central ao 
longo destes anos de liquidações extrajudiciais está 
cercada de mistérios e questionamentos. A atual ad-
ministração tem a chance de colocar um ponto final 
numa história nebulosa, que envolve fraudes contá-
beis na cotação de títulos por percentuais discutíveis, 
troca de papéis sem autorização dos controladores e 
aportes de recursos para abater dívidas em volumes 
infinitamente superiores aos necessários.

O Banco Central, agora sob a direção de um 
renomado financista, deve se apressar em encerrar 
o assunto. O presidente Henrique Meirelles terá colo-

cado um ponto final numa herança que desfavorece o 
nosso país. Não é da sua responsabilidade ter recebi-
do tal legado, mas pecará por omissão se igualmente 
transferi-lo para seus sucessores.

Trata-se, Senhoras e Senhores Senadores, do 
interesse público. O BC precisa sentar-se à mesa com 
os controladores, expor e ouvir as ponderações que 
levem à suspensão de tão onerosas liquidações, ofe-
recendo à opinião pública os esclarecimentos sobre o 
quanto poderia ingressar em recursos para o Tesouro se 
estas liquidações fossem suspensas. Só o pagamento 
do Imposto de Renda diferido dos títulos devolvidos 
permitiria absorver montante nada desprezível.

O próprio FMI já teria demonstrado preocupação 
com os ‘esqueletos’ que o Governo mantém no armário 
por conta da hesitação do Banco Central em suspen-
der a liquidação dos bancos.

É fato sabido, Senhor Presidente, objeto de in-
formações públicas diárias, a dificuldade do Governo 
em encontrar as fontes de recursos para oxigenar os 
programas sociais do Governo. Os bancos em liqui-
dação podem ser o caminho. O Governo Lula, nesse 
sentido, conferiria um sentido nobre ao Proer. Além 
de ter preservado o equilíbrio do sistema financeiro, o 
Proer acabaria por assumir, ainda que involuntária e 
indiretamente, o papel de financiador dos programas 
sociais do Governo.

O que não se compreende é a manutenção do 
atual estado de coisas, que representa um risco grave 
para o Tesouro. É uma nova bomba de efeito retardado 
por ser desarmada. Como homem do sistema finan-
ceiro, e vocacionado para a vida pública, o presidente 
do Banco Central há de saber que a situação atual 
prejudica o Brasil.

Creio que, nesse episódio de tanta nebulosidade, 
o Banco Central do Brasil devia vir a público explicar 
por que não encerra de uma vez por todas o assunto. 
Já que não são poucas as acusações de hesitações 
e omissões contra a instituição, seria bastante ade-
quado um esclarecimento que todos aguardamos do 
Banco Central.

Nesta Casa, acompanharemos de perto a evolu-
ção dos acontecimentos que envolvem esse problema 
da liquidação de bancos.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Senador Edison Lobão, conforme 
o disposto no Regimento Interno, o importante pro-
nunciamento de V. Exª e os anexos serão transcritos 
na íntegra nos Anais da Casa.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito 
obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Pela ordem, concedo a palavra ao 
Senador Leonel Pavan e, em seguida, ao nobre Líder 
João Capiberibe.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de requerer a minha ins-
crição para falar em nome da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Mesa concederá a palavra a V. Exª.

Antes, porém, ouvirá a solicitação do nobre Líder 
João Capiberibe pela ordem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, requeiro a minha inscrição 
como Líder após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – V. Exª fica inscrito para falar em 
segundo lugar, após a Ordem do Dia. E após as pala-
vras do nobre Senador Leonel Pavan, que falará pela 
Liderança da Minoria, farei uso da palavra, por cessão 
do Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª dispõe de até cinco minutos, Se-
nador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, eu me lembro dos meus tempos de escola pri-
mária quando a professora dizia, de forma ufanista, que 
era maravilhoso viver no Brasil, um país sem catástrofes 
naturais. Agora a natureza resolveu nos pregar uma peça 
e provar que pode surpreender os incautos.

O meu Estado, Santa Catarina, tem sofrido nos 
últimos meses a fatigante provação resultante de uma 
série de fenômenos climáticos. O interior do Estado tem 
registrado perdas sucessivas com a prolongada estia-
gem, que prejudica gravemente a agricultura e a pecu-
ária, comprometendo irremediavelmente as safras.

A seca já era responsável, até segunda-feira, por 
decretação de estado de emergência em mais de 130 
municípios de Santa Catarina e perdas da ordem de 
R$170 milhões na lavoura. Outras regiões, a exemplo 
do litoral de Itajaí, sofreram com enchentes que deixa-
ram centenas de desabrigados, prejuízos, destruições, 
tanto para a população como para o patrimônio públi-
co. Em outros locais, como as regiões norte e oeste 
do Estado, a chuva de granizo deixou populações de-
sabrigadas, elevando o prejuízo do Estado de Santa 
Catarina e da nossa população.

Por fim, o ciclone Catarina produziu destruição 
pelos quarenta municípios pelos quais passou no sul 
do meu Estado e em outras tantas cidades no norte do 
Rio Grande do Sul, deixando, segundo o relatório par-
cial da Defesa Civil de Santa Catarina, mais de 13.600 
pessoas desalojadas, além de mortos e feridos. Mais 
de 32 mil casas foram danificadas e 290 destruídas. 
Mais de 800 imóveis comerciais foram danificados e 
90 totalmente destruídos, 120 prédios públicos tam-
bém sofreram danos. As perdas da lavoura, especial-
mente nas cidades de Criciúma e Forquilhinha, beiram 
R$19 milhões.

Essas cidades que sofreram com enchentes, 
com granizo, com estiagem e agora com a catástrofe 
desse ciclone ou furacão, são administradas por di-
versas siglas partidárias – PT, PSDB, PP, PMDB – e 
todas pedem socorro.

Sabemos que a maior provação do Estado de 
Santa Catarina é tentar reerguer-se sem a ajuda do 
Governo Federal. Não é que não exista o compromisso 
em ajudar o Estado. Mas a impressionante lentidão nas 
liberações de verbas emergenciais, só superada pela 
paralisia quase completa da máquina pública federal, 
multiplica os danos causados pelas forças naturais.

A assessoria do Ministro Ciro Gomes, segundo 
O Estado de S.Paulo de ontem, informou que o Mi-
nistério só agiria depois que os prefeitos decretassem 
estado de calamidade pública e apresentassem planos 
de trabalho para o socorro às populações atingidas.

A burocracia deve achar que as cenas mostradas 
em todos os órgãos de imprensa sejam fictícias. Prova-
velmente, só vão agir depois que os especialistas em 
meteorologia decidirem a bizantina discussão sobre ter 
sido um ciclone extratropical ou um furacão. Só depois de 
definirem o que foi é que certamente o Governo vai decidir 
se vai ajudar ou não a população de Santa Catarina.

Praticamente, Srªs. e Srs. Senadores, não exis-
tem planos de contingência. São poucas as verbas 
que podem ser acionadas em caso de calamidade, 
e o limite das propostas apresentadas pelo Governo 
é a liberação do FGTS dos atingidos, à semelhança 
do que fez para as vítimas das enchentes dos meses 
anteriores até em outros Estados do Brasil. É muito 
pouco e, no ritmo em que vai, muito tarde.

Tão importante quanto o socorro a todos os Estados 
brasileiros vitimados pela tragédias climáticas é o rompi-
mento da paquidérmica inércia do Governo atual. Propa-
ganda e promessas não reconstroem casas, não salvam 
produtores das dívidas resultantes da perda de safras, 
não equipam a Defesa Civil, não realizam obras contra 
as enchentes e não tapam os buracos das estradas.

Aproveito o momento para enviar, mais uma vez, 
minha solidariedade a todo o povo de Santa Catarina 
e dos outros Estados vitimados, de um lado, pela im-
previsibilidade da natureza, e de outro, pelo perfeita 
previsibilidade de um Governo Federal quase inerte.
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Sr. Presidente, eu queria finalizar dizendo que 
recebemos do Deputado Clésio Salvaro, da região sul 
do Estado de Santa Catarina, um relatório sobre o que 
aquela área precisa para socorrer sua população, ain-
da assustada, sem lugar para ficar, sem o que comer 
e ainda calculando os prejuízos materiais, as mortes, 
prejuízos certamente irrecuperáveis na vida de cada 
uma das vítimas dessas catástrofes.

Quero deixar registrado na Casa esse relatório, 
informando as necessidades do sul do nosso Estado. 
Posteriormente, enviarei o referido documento à De-
fesa Civil, ao Ministro Ciro Gomes e ao Presidente da 
República, que certamente já o recebeu do Estado, em-
bora, infelizmente, a burocracia não permita que este 
Governo seja mais ágil e atenda à nossa população. 
Temos que proibir que pessoas fiquem doentes, temos 

que proibir as catástrofes, porque o Governo Federal, 
infelizmente, não atende à população que precisa de 
atendimento de emergência. A questão é emergencial, 
porque há necessidade de socorro.

Sr. Presidente, quero ainda lembrar ao Presidente 
Lula de que o PMDB, em Santa Catarina, apoiou Sua Exce-
lência no segundo turno das eleições. Assim, espero que o 
Senhor Presidente olhe para o meu Estado. Se arrependi-
mento matasse, Senador Pedro Simon, creio que existiriam 
poucos peemedebistas hoje em Santa Catarina.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan, 
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador Leonel Pavan, V. Exª será atendido na for-
ma do Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Si-
queira Campos, por cessão do Senador Alvaro Dias.

V. Exª dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus 
caros telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado 
FM, da Rádio Senado Ondas Curtas, que abrange todo 
o território nacional, inclusive o meu querido Estado 
do Tocantins, quero, em primeiro lugar, cumprimentar 
o jovem Vereador Tasso Antônio Cavalcanti Passos, 
da cidade de Araguatins, que se faz acompanhar de 
Ronaldo Costa Souza e José Soares, da Cooperativa 
de Crédito de Araguatins.

Ao saudar a juventude deste Vereador, saúdo a 
juventude brasileira, meu prezado Presidente Antonio 
Carlos Magalhães, e trago para esta tribuna uma im-
portante matéria publicada no Correio Braziliense de 
hoje – matéria de capa, inclusive –, que aponta para 
os órfãos do Fies.

Srªs e Srs. Senadores, o Fies (Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino Superior) é a única 
opção de mais de dois milhões de estudantes que não 
conseguem chegar às universidades públicas e gratui-
tas, porque estas, no atual modelo, estão reservadas 
para aqueles que estudaram nas melhores escolas.

Não estou falando de forma discriminatória ou 
mesmo contrária às nossas prestigiosas, ou melhor, 
às nossas desprestigiadas universidades federais. É 
sabido de todos que muitas delas não pagam as con-
tas de água e de luz, não têm dinheiro para pesquisa, 
não têm bibliotecas funcionando, e muitas estão em 
greve. Esse é o quadro das universidades federais, 
que atendem apenas 800 mil dos quase três milhões 
de estudantes brasileiros do ensino superior. Se fizer-
mos uma pesquisa, constataremos que quem estuda 
nas universidades federais, de forma pública e gra-
tuita, são os filhos daqueles que puderam pagar os 
melhores cursinhos.

Aliás, meu nobre Presidente Antonio Carlos, Srªs 
e Srs. Senadores, é comum vermos propagandas dos 
mais caros e dos melhores cursinhos da seguinte forma: 
Objetivo: “30 das 40 vagas”; curso tal: “90% de aprova-
ção”. Isso demonstra que são os estudantes provenien-
tes de cursos privados – obviamente os mesmos que 

estudaram nas melhores escolas – que estão conse-
guindo chegar às universidades públicas, são os 800 
mil que estão nas universidades públicas espalhadas 
pelo País inteiro. Reafirmo que as universidades públi-
cas estão em péssimas condições e que está caindo 
a qualidade do ensino, lamentavelmente.

Entretanto, falemos da maioria, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores. Falemos dos dois milhões de es-
tudantes desses milhares de novas entidades de ensino 
superior que estão sendo abertas diariamente. Trata-se 
de cursos que funcionam no período noturno, aos quais 
os alunos vão de ônibus, sem a menor expectativa de 
poderem pagar as mensalidades, cujos valores não 
são baixos. Que opção têm esses estudantes? Antes 
havia o Crédito Educativo, que foi extinto em 1999, e 
uma lei específica criou o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (Fies).

Sempre protestei desta tribuna, porque, com a 
criação do Fies, para o estudante se inscrever como 
pretendente ao financiamento, tinha que dispor de um 
computador, pois as inscrições só eram feitas pela In-
ternet, o que é um absurdo total e completo para um 
Brasil da exclusão digital, para um Brasil de brasilei-
ros que muito pouco conhecem de computador. Essa 
é a nossa realidade. Não falarei aqui do número de 
analfabetos, daqueles que não estão nas escolas e 
não tiveram oportunidades, e sim daqueles que estão 
pretendendo estudar nas entidades privadas, mas 
que tinham como única opção a inscrição via Internet. 
Sempre protestei contra isso.

Como resultado dessa forma de inscrição, 280 
mil privilegiados, que conseguiam chegar até um ter-
minal de computador para efetuá-la, pleiteavam o fi-
nanciamento. E quantos o obtinham? Cerca de 40 mil, 
38 mil, pouco mais de 20 mil. Isso significa que, além 
da forma de inscrição, havia outras formas de cercea-
mento, como a exigência de fiador, o que praticamente 
impossibilitava o aluno de ser aprovado nessa moda-
lidade de financiamento. Na verdade, Sr. Presidente, 
essa era a única forma de financiamento.

Estamos acompanhando, assim como todo o 
Brasil, o anúncio feito pelo competente Ministro Tarso 
Genro, administrador de vida pública respeitável, cuja 
chegada ao Ministério da Educação foi comemorada 
por muitos, porque foi um bom Prefeito de Porto Alegre, 
um importante Deputado Federal, e é homem probo, 
honesto e correto, de vida pública exemplar. Não há 
como não ter esperança na gestão de S. Exª.

No entanto, Senador Pedro Simon, é bem verda-
de que todas essas qualidades, todos esses predica-
dos, toda essa história o Senador Cristovam Buarque 
também tinha. Quem neste País pode dizer que não 
acreditava no Ministro Cristovam Buarque, homem 
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honesto, competente, conhecido no Brasil inteiro e in-
ternacionalmente? S. Exª, honrado que é, ainda não 
veio a esta tribuna dizer as verdadeiras razões que o 
tiraram do Ministério. Cada vez mais cresce no meu 
conceito o Senador Cristovam Buarque, porque, fiel 
ao seu Partido, demitido por telefone, guarda consi-
go a grandeza de continuar integrando as fileiras do 
Partido que ajudou, e muito, inclusive na condição de 
Governador do Distrito Federal, e não deu uma só 
palavra. Certamente S. Exª reservará o assunto para 
sua biografia, que desperta a curiosidade de muitos 
brasileiros.

Mais do que isso, parece que o Ministro Tarso 
Genro já esclareceu que o pedido que fez para que 
houvesse uma averiguação nas contas relativas ao pe-
ríodo em que o Ministro Cristovam Buarque foi Ministro 
da Educação não passou de uma necessidade de um 
gestor de, ao tomar posse de uma Pasta, ter conheci-
mento de todos os contratos em andamento.

Por isso, sinceramente, Sr. Presidente, como Se-
nador de Oposição, com profunda admiração pelo Se-
nador Cristovam Buarque e pelo Ministro Tarso Genro, 
trago matéria de hoje do Correio Brazilense intitulada 
“Órfãos do Fies”.

Qual foi a decisão adotada pelo Ministério da 
Educação, Senador Pedro Simon? Ele anunciou a cria-
ção de um programa que se baseava na utilização das 
vagas ociosas das entidades privadas para os alunos 
carentes, o que, no meu entendimento, é uma atitude 
elogiável. Ele pretende calcular o que devem os em-
presários da educação ao Governo Federal, fazer uma 
compensação, e usar as vagas ociosas para os alunos 
carentes. Ora, se há dois milhões de estudantes que 
não conseguem pagar pelo ensino e se o Governo faz 
uma proposta que amplia e utiliza as vagas ociosas 
das entidades privadas, só tenho a elogiar.

Não vou nem entrar na discussão que quer fazer 
a UNE, que querem fazer as associações de docentes 
das universidades federais, aqueles que lutam pelo for-
talecimento da universidade pública e gratuita, pelas 
universidades federais como centros de excelência e 
pesquisa. Não quero nem entrar no debate daqueles 
que estão vendo as universidades federais fecharem 
por falta de pagamento de água e luz e que se colo-
cam contrários à proposta do Ministro Tarso Genro. 
Não, Sr. Presidente. 

Tudo o que vier para aumentar a possibilidade 
daqueles que nada tem de estudar em entidades pri-
vadas – seja o recebimento de uma bolsa gratuita – é 
bem-vindo.

Sr. Presidente, qual foi a medida tomada pelo 
Ministério e divulgada pelo Correio Braziliense? Ao 
anunciar o programa Universidade para Todos, o MEC 

suspendeu o Fies. Recebo essa notícia de forma en-
tristecida. Não tinha conhecimento disso. 

Fui Relator de uma matéria que passou por esta 
Casa que regulamentava o crédito educativo, o Creduc, 
que antecedeu o Fies, e tentei aperfeiçoar o Fies. O 
que propus a esta Casa, Sr. Presidente, nobres Pares? 
Propus que o Fies recebesse inscrições pelo Banco do 
Brasil, pelos Correios e pela Caixa Econômica Fede-
ral, e que não se exigisse do estudante brasileiro um 
fiador, porque, se o Governo não acredita no jovem 
brasileiro, quem há de acreditar? Pedi ao Governo 
que deixasse para as Casas Bahia, para os bancos, 
para os supermercados que vendem a crédito a exi-
gência de fiadores. Mas que ele, Governo Federal, 
não fizesse isso. 

No Brasil, onde mais de 100 milhões de brasilei-
ros já tiveram seu nome inscrito na Serasa, quem tem 
fiador para assinar solidariamente o financiamento de 
um curso de ensino superior? Essa exigência ficou sen-
do um impeditivo. Tentei modificá-la, oferecendo uma 
proposta alternativa que foi aprovada por unanimida-
de nesta Casa. Entretanto, quando a matéria voltou à 
Câmara, o que fez a Liderança do Governo naquela 
Casa? Derrubou a minha proposta.

Agora vem talvez a explicação definitiva para a 
minha proposta de aprimorar, de democratizar, de au-
mentar o financiamento do Fies. Entre outras coisas, eu 
preconizava que o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social destinasse dinheiro para financiar 
os estudantes. Não me parece justo que o dinheiro do 
BNDES possa ser usado para financiar os empresá-
rios que constroem faculdades privadas e não possa 
ser usado para os alunos que querem estudar nessas 
mesmas faculdades. Financia-se um lado do balcão, o 
empresário que vai abrir uma faculdade privada. E o 
que fazem com o estudante que quer cursá-la?

Ouvi como alegação, nesta Casa, Senador Pe-
dro Simon, que o BNDES pode financiar as entidades 
privadas porque ele opera com uma taxa de juros que 
os empresários que vão montar as faculdades podem 
pagar. Mas não pode financiar o estudante, porque a 
taxa de juros cobrada pelo BNDES é cara para o es-
tudante. 

Mas, Sr. Presidente, é óbvio que, se vai pagar o 
financiamento do BNDES, a faculdade vai fazê-lo com 
o suor e com o esforço do estudante, que, na verda-
de, como consumidor final, é quem estará pagando o 
financiamento do BNDES adquirido pela entidade pri-
vada. Ou alguém vai dizer que essa entidade privada 
vai pagar os juros do BNDES com recursos próprios, 
sem repassar esse gasto para as mensalidades? É 
claro que não. É claro que quem já está pagando os 
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juros do BNDES são os estudantes dessas milhares 
de faculdades.

Em Brasília, já não vou falar em Ceub, em UDF, 
em Católica. Vamos a Valparaíso, a Brazlândia, a Cei-
lândia, a Sobradinho. Existem ali milhares de entidades 
privadas e de alunos extremamente carentes, que vão 
de ônibus, que não ganham carro zero do papai quando 
passam no vestibular, que não têm o passe de ônibus 
para estudar, que vão com fome à aula.

Parabenizo, então, o Ministro Tarso Genro, pelo 
programa Universidade para Todos. Qual será o me-
canismo? Vão utilizar as vagas ociosas das entida-
des privadas que, de forma espontânea, fizerem a 
adesão ao programa. A expectativa é de criação de 
70 mil vagas. 

Mas enquanto o estudante espera que esse pro-
grama seja colocado em prática, tenho um temor, Se-
nadora Heloísa Helena. Porque o Programa Primeiro 
Emprego foi anunciado e não sei quem está certo, se 
os jornais ou se o Governo. Chegaram a dizer que ti-
nha sido criado um único emprego até agora. Outros 
anunciaram 20 ou 30. O Governo Federal chegou a 
falar em 200 empregos. Mas, ainda assim, ao mercado 
de trabalho chegam 400 mil jovens anualmente. Este 
é o número, Senador Geraldo Mesquita Filho: todos 
os anos, 400 mil jovens chegam ao mercado de tra-
balho. Foi, então, criado o Programa Primeiro Empre-
go, que significa, na verdade – essa experiência está 
demonstrada na Europa –, a demissão de um traba-
lhador com mais idade, que representa mais encargos 
para a empresa. O empresário que admite um jovem, 
segundo esse programa, pagará menos impostos. É 
uma maravilha esse programa para demitir quem é 
pretendente a aposentado neste País.

Não vou mais falar sobre a Previdência, sobre o 
Ministro Ricardo Berzoini, porque, premiado pelo PFL 
com o chamado Prêmio Perversidades contra a Ter-
ceira Idade, ele já deixou o Ministério da Previdência 
Social e está no Ministério do Trabalho e Emprego. Sr. 
Presidente, tenho minhas preocupações com o Pro-
grama Primeiro Emprego. 

Voltando ao programa Universidade para Todos, 
quero dizer que ele é uma esperança. Mas como, se ele 
vai ser criado por medida provisória e, não sabendo se 
haverá a adesão das entidades, o Governo já extingue 
o Fies, o atual sistema de financiamento?

Faz bem o Correio Braziliense em divulgar a 
matéria “Órfãos do Fies” e trazer a público a vida de 
um jovem chamado Marco Vinícius, um dos milhares 
de estudantes que tentam vencer a batalha de con-
cluir um curso superior, como tantos outros que não 
conseguem passar nas provas para as universidades 
públicas. É lógico que não passam, Sr. Presidente! 

É lógico que quem estuda na escola pública, com a 
qualidade de ensino atual, não vai passar na UnB 
nunca! É o caso de Marco Vinícius, que, para realizar 
o sonho de ter um diploma, tem de se submeter às 
altas mensalidades das instituições privadas de ensi-
no, contando com uma única esperança, fazer parte 
do Programa de Financiamento Estudantil, o Fies. E 
o programa acabou.

Leio a matéria do Correio Braziliense:
Funcionário público, Marco Vinícius Pe-

reira de Carvalho, de 30 anos, adiou por mui-
to tempo a vontade de fazer Direito. Este ano, 
decidiu arriscar e começou a graduação preso 
à condição de conseguir o financiamento para 
dar continuidade ao curso. Por causa dessa 
dependência, ele teme ter que trancar a facul-
dade. Há realmente motivos para se preocupar. 
Tarso Genro confirmou que, neste semestre, 
não serão liberados recursos para a abertura 
de novas vagas para o Fies. 

O artigo refere-se ainda à edição de uma medida 
provisória que criará o programa Universidade para 
Todos, que vai depender da adesão das entidades de 
ensino privado. Acabou o Programa de Financiamento 
Estudantil, o Fies. Qual é a boa notícia para o estu-
dante? Será editada a medida provisória de criação 
de um novo programa que preconiza a necessidade 
de adesão de entidades privadas. O dono da entidade 
analisará se será lucrativo ou não aceitar. 

Esse passa a ser, meu caro estudante Marco Vi-
nícius – um dos dois milhões de estudantes que não 
dispõem de nenhuma forma de financiamento para 
estudar –, o novo programa. A única outra forma de 
financiamento é ter nascido em berço de ouro, estudar 
nas melhores escolas, passar no vestibular de uma 
universidade pública e gratuita, ganhar um carro do 
pai para ir à universidade e se tornar um grande pro-
fissional. Se for do curso de Medicina, ele não irá para 
o SUS ou para um hospital comunitário, nem atenderá 
quem não pode pagar; montará uma clínica. Não vejo 
nada de errado nisso. Eu mesmo tenho uma filha de 
23 anos cursando Medicina na Universidade Católica 
de Brasília. Pago R$2 mil de mensalidade. Quando de 
sua transferência do Rio de Janeiro para Brasília, eu 
disse que, mesmo sendo seu direito, não solicitaria 
uma vaga na UnB. 

Gostaria de ver a UnB repleta de cursos nos três 
turnos, de manhã, à tarde e à noite, e não com cotas 
somente para atender aos negros, mas com cota so-
cial. Sabemos que a grande maioria dos pobres do 
País pertence à raça negra, mas também há os que, 
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não sendo negros, são tão pobres quanto a maioria 
dos negros discriminados. 

Preocupa-me a discussão das cotas. Neste mo-
mento, tudo o que vier nesse sentido deve ser aprovado, 
mas prefiro pensar na cota social. Aqui quero lembrar 
a filha de Pelé, Senadora Heloísa Helena, que poderia, 
caso resolvesse entrar em uma universidade federal, 
utilizar a cota destinada aos negros. E ela, que pobre 
não é, teria o direito de cursar a faculdade. Isso me 
preocupa um pouco. Portanto, creio que a cota social 
é um melhor enfoque. A outra busca atender grande 
parte da população brasileira – é verdade –, os afro-
descendentes, termo politicamente correto. 

No Brasil, entre a população, não há preconceito; 
mas as estruturas, sim, são preconceituosas. E é fácil 
constatar, pois as delegacias, os presídios, as FEBE-
Ms estão abarrotados de negros, pobres, pessoas de 
classes menos favorecidas que, por não terem acesso 
até mesmo à certidão de nascimento, acabam, fruto da 
falta de oportunidades, vertendo para o crime. Assim, 
estamos perdendo gerações inteiras em nosso País.

Sr. Presidente, quero me manifestar totalmente 
favorável ao programa Universidade para Todos, do 
Ministro Tarso Genro. Mas também fazer um alerta a S. 
Exª: acabar com o Fies antes da implementação desse 
programa será um grande desalento para a juventude 
brasileira, será um golpe na esperança daqueles que 
aguardavam um financiamento do Fies.

Ao terminar, deixo aqui um último dado: dos 2 mi-
lhões de estudantes que fazem cursos em entidades 
privadas, apenas 270 mil, no ano passado, conseguiram 
se inscrever no Fies. Desses, apenas 40 mil obtiveram 
o financiamento. Vejam a gravidade dos números.

Agora que não mais existe o Fies, ficamos na 
expectativa de que o programa Universidade para To-
dos dê certo, como espera a população que o Fome 
Zero dê certo, que o Primeiro Emprego dê certo, que 
o programa bonito da agricultura familiar – que estava 
indo ao ar e hoje está suspenso porque as filmagens 
foram feitas em uma fazenda particular, sendo que a 
realidade dos que utilizam o Pronaf não era aquela que 
estava sendo apresentada – também dê certo. 

Enquanto aguardamos, os estudantes brasileiros 
entram em nova fila. Já temos aqueles que esperam 
dar certo o Fome Zero, o Primeiro Emprego – e não 
vou citar todos os programas –, agora há mais uma 
fila: a daqueles que não têm mais o Fies e vão espe-
rar que, editada a medida provisória, os donos das 
universidades privadas ingressem no programa Uni-
versidade para Todos. 

Se tudo der certo, Sr. Presidente, segundo as 
expectativas do Ministério, serão só setenta mil. Não 
sei o que dizer ao milhão, novecentos e trinta mil es-

tudantes que continuarão sem a menor expectativa 
de financiamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Hélio 
Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de sugerir a V. Exª que já iniciasse ou convocasse os 
Srs. Senadores para a Ordem do Dia. 

Antes, porém, peço a V. Exª que prorrogue este 
período inicial para que possamos fazer as comuni-
cações inadiáveis. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma comunicação 
inadiável, mas, caso não haja prorrogação da Hora do 
Expediente, lamentavelmente, não conseguirei fazer 
uso da palavra. 

Essa é a sugestão que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Comunico a V. Exª que a Mesa marcou o início da 
Ordem do Dia para as 16 horas.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Peres, 
pela ordem.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para 
falar pela Liderança do PDT antes da Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB 
– AP) – V. Exª falará após o Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra, Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, apelo a V. Exª, que preside a Mesa, que garanta 
que as comunicações inadiáveis sejam feitas. Sei que 
a Mesa estabeleceu o início da Ordem do Dia para as 
16 horas, mas esse horário tem sido muito flexibiliza-
do, conforme o início, o meio ou o término tal reunião 
dos Líderes para decidir se votam ou não medida pro-
visória na Casa. 

Assim, como não sou liderada por ninguém, muito 
menos pelos Líderes da base de bajulação, que, efeti-
vamente, definem as coisas na Casa, faço um apelo a 
V. Exª no sentido de que seja de tal forma flexibilizado 
o horário que permita que as comunicações inadiáveis 
sejam feitas. 

Para se inscrever para uma comunicação inadi-
ável, o Senador chega aqui às 13 horas e 30 minutos. 
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Nesse horário, estavam presentes o Senador Hélio 
Costa, o Senador César Borges, o Senador Almeida 
Lima, eu e outros. 

Não sei se V. Exª estará presidindo a sessão às 
16 horas, mas faço esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Nós atenderemos o seu apelo, Senadora, para que 
seja garantida a palavra aos oradores e aos Líderes 
que antecederão o horário predeterminado.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador Almeida Lima, V. Exª tem a palavra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela Liderança 
do PDT, após a Ordem do Dia. Farei chegar às mãos 
de V. Exª a autorização do Líder aqui presente. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Mesa aguarda a comunicação. V. Exª está inscrito 
em quarto lugar.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, por cessão do Senador Heráclito Fortes.

V. Exª terá até vinte minutos para o seu pronun-
ciamento. 

Posteriormente fará uso da palavra o Senador 
Jefferson Péres.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta 
Casa tem sido o centro das atenções da política na-
cional nos últimos tempos. Aqui se discute tudo. Às 
vezes de modo cordial, outras tantas, como acontece 
em todos os parlamentos do mundo, de forma mais 
agressiva.

Alguns, certamente, hão de perguntar quem sou 
eu para falar contra a agressividade. É que existem 
momentos em que qualquer estilo pode ser utilizado. 
Outros, entretanto, exigem ponderação. O Brasil está 
vivendo o momento que exige ponderação.

Muitos dos Líderes da Oposição ao Governo já 
compreenderam essa situação e clamam pela gover-
nabilidade. Nem todos, porém – e eu os respeito –, 
pensam assim.

Também no Governo, alguns, talvez pela vontade 
de aparecer mais do que os outros, provocam situações 
que forçam pronunciamentos da Oposição.

É para o bom senso que me dirijo neste instan-
te. E estou à vontade para fazê-lo, até porque o meu 
Partido não teve candidato próprio à Presidência da 
República nas últimas eleições. Indicou o Governador 
Ciro Gomes como seu candidato no primeiro turno e 

facultou a todos os seus integrantes apoiarem o can-
didato de sua preferência no segundo turno.

Ainda no primeiro turno, eu já dizia que, se se-
gundo turno houvesse, eu votaria para Presidente no 
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, porque o veto do PFL 
à candidatura José Serra foi total. Não se admitia votar 
em José Serra. Desse modo, é mais incoerente hoje 
um consenso ou um acordo com José Serra do que, 
algumas vezes, pefelistas votarem de acordo com os 
interesses do País e, no caso, até com o Governo.

Não desejo recordar fatos que não constroem, 
mas todos sabem da atuação do Ministro José Serra 
contra os pefelistas em todo o Brasil, tendo como maior 
vítima a Governadora Roseana Sarney.

Também eu já fora vítima antes, quando o Parti-
do, para atender ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ficou contra mim e demitiu dois Ministros a 
mim ligados, apesar de seu excepcional valor.

Aliás, o nobre Presidente Jorge Bornhausen in-
dicou, coincidentemente, para os cargos dois amigos 
seus cujos méritos também não discuto. Apenas me 
cumpre dizer que Waldeck Ornelas foi o grande Minis-
tro da Previdência, nos últimos tempos, do País. E isso 
é reconhecido por todos.

Sobre o Ministro das Minas e Energia, que tam-
bém foi demitido, não preciso falar, pois o Senador 
Rodolpho Tourinho, a vítima, está hoje no Senado 
Federal, demonstrando a sua capacidade invulgar de 
homem público seja nos assuntos de energia ou nas 
questões fazendárias, o que ficou demonstrado na sua 
atuação ainda agora quando da apreciação da reforma 
tributária e também da discussão da medida provisória 
do setor elétrico.

Mas o momento não é também de lamentações, 
nem tampouco de relembrar fatos que, embora ver-
dadeiros, não levam à construção da democracia que 
desejamos.

O fato verdadeiro e incontestável é que, na Bahia, 
apesar de não contarmos com a Direção Nacional do 
Partido e muito menos com o apoio do Governo Fe-
deral, nas últimas eleições elegemos dois Senadores, 
o Governador e a maior bancada federal do País. Ain-
da hoje, o PFL tem a maior bancada na Câmara dos 
Deputados. Mesmo após alguns Parlamentares terem 
migrado para outros Partidos, ainda somos o Estado 
com maior representatividade do PFL no Congresso 
Nacional: três Senadores baianos e dezoito Depu-
tados Federais.

Para se ter uma idéia, a segunda maior banca-
da do Partido na Câmara possui cinco Deputados, a 
bancada de Minas Gerais. Portanto, há autoridade no 
PFL da Bahia para usar politicamente a tribuna e votar 
dentro do Partido de acordo com sua consciência.
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Não se trata de vanglória. Apenas a constatação 
é importante para que a tolerância seja a maior marca 
do nosso Partido e não as incompreensões, que, mui-
tas vezes, levam a situações desagradáveis.

Quero dizer, no entanto, que o Partido está certo 
em ser Oposição. Contra as atitudes erradas porven-
tura adotadas pelo Governo, é do nosso dever clamar 
e reclamar, pedindo uma situação condizente com a 
vontade do povo brasileiro.

Aqui se fala muito em incoerência. Há incoerência 
sim, mas os incoerentes são quase todos. Tanto o PT 
defende posições que antes, com virulência, atacava, 
como os Partidos aliados do Sr. Presidente Fernando 
Henrique Cardoso se colocaram em posições, no pas-
sado, bem contrárias às que hoje assumem.

A política, todos dizem, não é feita de santos, mas 
também não precisa ser só de demônios.

Vamos procurar caminhos, Oposição e Governo, 
para vencermos as crises, porque, se a crise abala 
o Governo, quando ela ocorre, quem mais sofre é o 
povo. E o povo, que é muito atento à posição de todos 
nós, de quatro em quatro anos, tem a oportunidade 
de nos julgar.

Nas palavras do grande Ruy: “O voto é a primei-
ra arma do cidadão. O povo que elege não se revolta: 
aguarda a operação eleitoral, para ter o governo que 
lhe sirva”.

Sr. Presidente, é importante votarmos leis que 
promovam grandes transformações para o País, aten-
dendo aos anseios do povo.

Estamos trabalhando intensamente na reforma 
do Judiciário. Após treze anos, amanhã estaremos con-
cluindo a sua votação na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, graças principalmente 
ao trabalho do Presidente Edison Lobão e do Relator 
José Jorge, que têm sido perfeitos não só no trabalho, 
como também na tolerância de ouvir os reclamos, justos 
ou injustos, dos seus colegas Parlamentares.

Indispensável também é a conclusão da reforma 
política, em tramitação no Congresso Nacional, mas 
que já aponta para questões que julgo absurdas, em-
bora compreenda posições opostas à minha, como 
o financiamento público de campanha e a lista feita 
pelos Partidos.

Já tratei desse assunto e volto a dizer que, com 
o dinheiro público, deve-se fazer obra para o povo; não 
devemos utilizá-lo em campanhas políticas. Se o povo 
estivesse feliz, vivendo em uma situação muito boa, não 
estaria precisando de tantas escolas, e o financiamen-
to público poderia ser utilizado nelas. As estradas, os 
postos de saúde, tudo isso, enfim, pode ser feito com 
dinheiro público. O povo vai dizer que não está aqui 

para pagar imposto e para fazer campanha de político. 
Essa é que vai ser a compreensão do povo.

Quanto à lista, vejam como estou à vontade! Pro-
vavelmente, no meu Estado, eu faria as listas, mas é um 
absurdo excluir os que têm votos por causa da vonta-
de da direção partidária. As listas são inconvenientes. 
A vontade do povo deve estar representada no voto. 
Fora disso, é uma ditadura pior do que todas dentro da 
democracia, porque é a ditadura partidária.

O ensino superior necessita ser reformulado, e, 
perante a Comissão de Educação desta Casa, o atual 
Ministro se comprometeu a enviar ao Congresso Na-
cional projeto de lei sobre a matéria.

Aqui há a figura notável do ex-Ministro Cristovam 
Buarque. Basta aproveitar as suas idéias para se en-
viar uma mensagem com um projeto de lei completo 
para reformular a educação no Brasil.

Não há como protelar. Temos que empreender 
uma legislação que garanta a segurança pública ao 
nosso cidadão, uma verdadeira reforma de conteúdo, 
para garantir segurança aos brasileiros que hoje vi-
vem momentos difíceis nas ruas e até mesmo dentro 
de seus lares – pertençam a que classe pertencerem 
–, porque estão todos indefesos, sem contar com a 
segurança do aparelho público.

Agora mesmo, e isso é sério – não discuto o mé-
rito –, a greve da Polícia Federal tem se mostrado in-
conveniente e intolerável, mas parece que o Governo 
se acostumou a não combater greves ou a não tomar 
providências para evitá-las. E até se compreende um 
pouco: foi um Governo que sempre fomentou as greves 
e as lutas sindicais; conseqüentemente, tem dificulda-
de para, nos momentos sérios da Nação, como o que 
estamos vivendo, combater as greves.

O momento não é mais esse. Negociar é preciso, 
mas durante algum tempo. Quando não se consegue 
êxito na negociação, deve-se ter coragem de agir e 
colocar na ilegalidade os que fazem a greve em servi-
ços essenciais. Nada é maior do que a segurança de 
toda a população.

Será possível que o Brasil vá viver no sobressal-
to – e está vivendo – da ameaça de um líder do MST 
que diz que vai incendiar o País e que nada venha a 
ser feito para evitar esse incêndio? A reforma agrária é 
necessária, mas a destruição do campo é criminosa.

O que pedimos, neste instante, é a união de todos 
aqueles que queiram resolver os problemas do País, 
esquecendo divergências que podem ser até profundas, 
mas que não constroem as soluções indispensáveis à 
melhoria de vida do povo brasileiro.

Não é para a Oposição se calar! É um dever da 
Oposição estar alerta e fiscalizar o Governo, como é 
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um dever do Governo ouvir a Oposição quando esta 
clamar e reclamar em defesa dos interesses do País.

A verdadeira prática da democracia é um partido 
governando e a Oposição vigiando.

As desigualdades já representam muito neste 
País.

Tenho dito aqui que os grupos dos bancos estão 
prejudicando o desenvolvimento da Nação. Srªs e Srs. 
Senadores, é preciso haver uma legislação urgente em 
relação ao sistema bancário para realmente vermos 
os lucros absurdos dos bancos serem empregados 
em favor do povo brasileiro. Conclamo-os, Srªs e Srs. 
Senadores: vamos legislar também sobre os bancos, 
porque não é possível que os estabelecimentos ban-
cários brasileiros sejam os que alcançam os maiores 
rendimentos no mundo inteiro enquanto o País se en-
contra entre os mais pobres.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com prazer, ouço V. Exª.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Antonio Carlos Magalhães, estou acompanhando o 
pronunciamento de V. Exª e registro as primeiras pa-
lavras de sua fala que abordam a responsabilidade 
política que todos devemos ter com o ambiente e que 
deve nortear as relações entre Governo e Oposição. 
Penso que é um assunto da maior relevância dentro 
do plenário do Senado Federal, principalmente nessas 
últimas semanas, quando testemunhamos um excesso 
de posicionamentos duros, agressivos e muitas vezes 
descontrolados sobre um tema que poderia ser tratado 
de outra maneira. O discurso de V. Exª expressa a res-
ponsabilidade social que tem e que o Parlamento e o 
Governo devem ter neste momento. Seu pronunciamen-
to chama o Parlamento a uma reflexão: não devemos 
ter uma relação de destruição, uma relação autofágica, 
da política brasileira e dos Partidos políticos perante a 
sociedade. A sociedade quer que o Governo governe; 
quer política social, controle da economia e retomada 
do crescimento econômico; quer bons indicadores. E 
a política deve ter isso como norte. O pronunciamento 
que está sendo feito tem esse propósito, e a responsa-
bilidade é de todos nós. O Partido dos Trabalhadores 
tem, sim, uma parcela de contradições nesse proces-
so político que estamos vivendo e deve fazer disso 
uma oportunidade de reflexão para encontrar o seu 
caminho. Da mesma forma, os outros Partidos devem 
fazê-lo. Não é oportuno que Partidos como o PSDB 
venham reeditar atitudes adotadas pelo PT no passa-
do que podem não ter sido positivas. Não é justo que 
outros Parlamentares procedam da mesma maneira. 
Concordo com as palavras de V. Exª. Quanto ao MST, 

tenho que ponderar que V. Exª traz uma preocupação 
que é do Brasil inteiro. Não queremos que o mês de 
abril seja marcado pela infernização da vida política na-
cional e da estabilidade das instituições democráticas. 
Eu estava ouvindo a minha querida amiga Senadora 
Heloísa Helena – é para V. Exª refletir –, que dizia que 
é bem-feito que o João Pedro Stédile esteja dizendo 
isso porque, há pouco tempo, ele era muito ligth na re-
lação com o Presidente Lula. Imagine V. Exª o que é o 
lado duro do MST no debate político nacional!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço as palavras de V. Exª, sempre pronto, 
com intervenções precisas nos debates desta Casa.

Quando Presidente da Casa, tive diálogos com 
João Pedro Stédile. E nos demos até muito bem. En-
tretanto, o seu exagero neste instante exige da Nação 
uma posição clara e insofismável. Não falo isso porque 
a Oposição assim deseja. Essa é uma necessidade 
nacional. Falo isso porque o Presidente da República, 
de caso em caso – Polícia Federal, MST –, pode per-
der a sua autoridade, que é respaldada em milhões e 
milhões de votos e que pode destruir-se rapidamente 
por falta de posições que, na hora necessária, infeliz-
mente, têm de ser tomadas. É o caso presente.

James Clarke diz com muita razão que o políti-
co pensa na eleição seguinte; o estadista, na geração 
seguinte.

Não se pode conceber um Estado distante da 
Nação que governa, que não esteja preocupado com o 
futuro de seu povo. Como políticos, temos a obrigação 
de ultrapassar as barreiras do imediatismo. Chegou o 
momento de todos darem um pouco de si para que o 
Brasil tenha um merecido destaque no concerto das 
Nações, mas principalmente uma melhoria de vida da 
sua população.

Esta Casa, Sr. Presidente, tem muita responsa-
bilidade, e a sua responsabilidade é ainda maior por 
ser presidida pelo Senador José Sarney, cujo espírito 
conciliador e posição de estadista já estão proclama-
dos em todo o País.

Portanto, nós, do Senado, temos que encontrar 
caminhos com todas as Lideranças, com os Presidentes 
de Partidos, com os Líderes de Partidos, com aque-
les que até não têm líderes. Todos devem procurar os 
caminhos que levem esta Nação a um porto seguro, 
porque, no momento, estamos vivendo, infelizmente, 
um momento de insegurança. Quando o Presidente 
diz que a Nação está otimista, como disse ontem, não 
está certo. Há um pessimismo na Nação, mas que não 
deve perdurar. Vamos ajudar o País a encontrar seu 
verdadeiro caminho!

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – O primeiro Líder inscrito para uma 
comunicação de interesse partidário é o Senador Je-
fferson Péres. Em seguida, está inscrito o Líder Del-
cídio Amaral. 

As breves comunicações serão iniciadas pela Se-
nadora Heloísa Helena. Depois, falarão os Senadores 
Hélio Costa e Almeida Lima.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva 
para falar como Líder do meu Partido, após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – V. Exª fica inscrito para falar após 
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador 
Jefferson Peres, como Líder, para uma comunicação 
de interesse partidário.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em breve lerei um documento que 
chocaria os brasileiros se não vivêssemos tempos 
tão ominosos, em que comportamentos antiéticos, 
mesmo vindos de altas autoridades, não mais conse-
guem chocar a sociedade. Já se tornaram rotineiros, 
são considerados “coisas da política”. Ou seja, tudo 
o que for absolutamente imoral neste País, se acon-
tecer no mundo político, será encarado como normal 
pela sociedade. 

O documento que vou ler se relaciona com medi-
das provisórias. A pauta do Senado continua com dez 
medidas provisórias, ou projetos de lei de conversão, 
e nenhum projeto de lei. O poder de legislar do Con-
gresso foi usurpado pelo Executivo, com a omissão e 
com o silêncio cúmplice do Congresso. 

Foram editadas setenta medidas provisórias nes-
te Governo, desde janeiro de 2003, uma por semana, 
quatro e meia por mês. É uma hemorragia de MPs. 
Noventa por cento delas não têm relevância nem ur-
gência, e o Congresso não se importa com isso. 

Eu tenho sido voz recorrente, tenho sido insis-
tente e quase solitário, porque tenho recebido pouca 
solidariedade da Casa, mas vou continuar inconfor-

mado com isso. No dia em que perder o poder de me 
indignar neste País, eu me considerarei morto. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1998, 
o então candidato pela terceira vez à Presidência da 
República Luiz Inácio Lula da Silva dirigiu a seguinte 
carta-compromisso à Ordem dos Advogados do Brasil. 
Vou ler salteadamente alguns trechos dessa carta:

Brasília, 27 de julho de 1998. 
Exmº Sr. 
Dr. Reginaldo Oscar de Castro 
Presidente do Conselho Federal da Or-

dem dos Advogados do Brasil. 
Inicia o documento, passa a segunda 

página, entra na terceira página:
(...)
Quero que este encontro seja a oportu-

nidade para assumir... 

Sr. Presidente, gostaria de merecer alguma aten-
ção da Casa, porque o documento que estou lendo é 
muitíssimo importante do ponto de vista moral.

Quero que este encontro seja a oportuni-
dade para assumir com o Conselho Federal da 
OAB e, através dele, com toda a consciência 
jurídica do país, um conjunto de compromissos 
(...) aos quais me subordinarei estritamente 
caso venha a ser conduzido, pelo voto popular, 
à primeira magistratura da Nação. 

Assumo o compromisso...
Ouçam este trecho, por favor, Srªs e Srs. 

Senadores: 
(...)
Assumo o compromisso de acabar com o 

uso indiscriminado de Medidas Provisórias. O 
atual Governo [o Governo de Fernando Hen-
rique Cardoso] adotou mais MPs do que os 
Decretos-lei editados pelos governos militares. 
Limitar-me-ei ao que prescreve a Constituição 
Federal – para cuja elaboração contribuí – de 
só editar medidas provisórias em situações de 
excepcionalidade e emergência. 

Isso não foi dito em um discurso de palanque, 
nem em uma entrevista. Foi um compromisso sole-
níssimo.

Vou ler os dois últimos parágrafos, para estarre-
cimento dos que ainda conseguem se estarrecer neste 
triste País em que vivemos. 

Ouçam bem, Srs. Senadores, por favor:

Quaisquer que sejam as opiniões que 
os cidadãos brasileiros tenham sobre minhas 
idéias políticas e propostas de governo, todos 
sabem que sou um homem de palavra.
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Vou repetir. Vou reler:

Quaisquer que sejam as opiniões que 
os cidadãos brasileiros tenham sobre minhas 
idéias políticas e propostas de governo, todos 
sabem que sou um homem de palavra.

E o fecho, o último parágrafo:

Quero afirmar solenemente diante do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil que o exposto nesta carta, o que afir-
mei nesse encontro e o que consta em meus 
documentos programáticos não são meras 
palavras, mas um compromisso de honra com 
os senhores e com o Brasil.

Querem que eu leia de novo, para ficar bem gra-
vado na memória?

Quero afirmar solenemente diante do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil que o exposto nesta carta, o que afir-
mei nesse encontro e o que consta em meus 
documentos programáticos não são meras 
palavras, mas um compromisso de honra com 
os senhores e com o Brasil.

Se não chocar as pessoas essa quebra de com-
promisso, esse rompimento de palavras... Senhores, 
acho que sou um ET. Vim de Vênus ou de Marte – pro-
vavelmente de Vênus, porque sou mais de amor do que 
de guerra. Não consigo deixar de me indignar. Vejam o 

exemplo que isso passa para toda a sociedade brasi-
leira, pois abala a credibilidade do homem que neste 
momento ocupa o cargo de Presidente da República. 

Foi um compromisso solene – está aqui a assi-
natura: Luiz Inácio Lula da Silva – e tudo foi esquecido. 
Dez medidas provisórias estão na pauta de hoje do 
Senado, setenta em quatorze meses de Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Senador Jefferson Peres, a Presidência 
consulta V. Exª se solicitou a transcrição desse docu-
mento do Presidente aos Anais da Casa.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É bom 
que fique para a História.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Mesa indagou se V. Exª havia solicitado 
a transcrição desse documento nos Anais da Casa.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Soli-
cito a transcrição agora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Será feita a transcrição, de acordo com 
a solicitação de V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Este Presidente, na condição de 
interino, gostaria de comunicar ao Plenário e a V. Exª, 
Presidente José Sarney, que vai conceder a palavra ao 
Senador Delcídio Amaral, pela Liderança do Bloco, e, 
em seguida, aos três Senadores inscritos para comu-
nicações inadiáveis, uma vez que os Líderes solicitam 
também à Presidência mais um tempo para que haja 
acordo para as medidas provisórias.

De qualquer forma, o direito daqueles que se 
inscreveram para as comunicações inadiáveis está 
preservado.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra, Senador Delcidio 
Amaral. 

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V. Exª 
que aproveitasse o momento e concedesse a palavra 
aos oradores que farão as três comunicações inadiá-
veis. Em seguida, eu falarei.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Senador Delcídio Amaral, V. Exª, 
que tem a delegação da Liderança do Bloco, mais 
uma vez age não só com cavalheirismo, mas também 
de forma a democratizar o acesso à palavra por parte 

daqueles que se inscreveram para as comunicações 
inadiáveis.

Assim sendo, convoco a primeira inscrita, a no-
bre Senadora Heloisa Helena, para uma comunicação 
inadiável, por cinco minutos, nos termos do art. 158, 
§2º, do Regimento Interno.

A SRA. HELOISA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, conforme possibilita o Regimento, 
solicito permissão para falar sentada.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª tem a permissão da Presidência, 
nobre Senadora.

A SRA. HELOISA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, estou apresentando hoje um 
projeto de lei, e sei, como bem disseram o Senador 
Jefferson Péres e vários outros Senadores nesta Casa, 
que a nossa capacidade legiferante, a nossa obrigação 
de legislar, o nosso direito de legislar está comprome-
tido, porque o Governo edita tantas medidas provisó-
rias – evidentemente sem cumprir os requisitos cons-
titucionais que exigem a simultaneidade de urgência 
e relevância –, que apresentamos simplesmente para 
nos sentir cumprindo com a nossa obrigação. 

Mas, apesar de sabermos que, no mundo da 
política, geralmente sentimentos nobres, como com-
panheirismo, afeto, solidariedade e amizade, não ca-
bem; que, no mundo da política, o bom, o proveitoso 
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é o oportunismo do mundo dos negócios – portanto, 
a mentira é que lá cabe muito bem –, estamos, mais 
uma vez, apresentando um projeto para vedar a fixa-
ção do teto financeiro para os pagamentos aos hos-
pitais da rede pública e aos hospitais de ensino por 
atendimentos ou procedimentos efetuados no âmbito 
do Sistema Único de Saúde.

É evidente que em todos os lugares do País – Ala-
goas, Goiás, São Paulo – existe um problema gravíssi-
mo, uma grave crise financeira nos hospitais públicos 
e, de uma forma especial, nos chamados hospitais de 
ensino. É claro que essa grave crise financeira por que 
passam os hospitais públicos e os hospitais de ensino 
nada tem a ver com gestão temerária, incompetência 
ou improbidade na gestão de recursos públicos. Pelo 
contrário, os hospitais públicos e os hospitais univer-
sitários têm tido uma inimaginável competência para 
continuar com as portas abertas, mesmo administrando 
as migalhas que caem do banquete farto proporcio-
nado pelo Governo Lula aos banqueiros e ao capital 
financeiro.

Sabemos que essa situação deficitária se arrasta 
há muitos anos, pelo menos desde que a remuneração 
desses hospitais passou a ser calculada com base nos 
registros de atividades (prontuários, fichas de atendi-
mento, exames etc.) e, posteriormente, transformada 
nas chamadas contas hospitalares para o reembolso 
das despesas.

Sabemos, Sr. Presidente, que a principal razão 
do problema é que, além de o reembolso às ativida-
des prestadas ser calculado a partir de tabelas muito 
defasadas em relação ao verdadeiro custo dos pro-
cedimentos hospitalares, apenas uma parte desses 
atendimentos feitos é devidamente remunerada. Como 
todos sabemos, os hospitais conveniados, os priva-
dos, filantrópicos ou “pilantrópicos”, muitas vezes se 
sentem no direito de fechar as suas portas aos pobres 
– como falamos no jargão da área de saúde pública, 
“reprimir demanda” –, quando os valores pagos pelos 
procedimentos feitos estão aquém do procedimento 
realmente feito ou quando existe atraso no repasse 
desses recursos.

Senador Papaléo Paes, V. Exª e todos nós que so-
mos da área de saúde pública sabemos o que acontece 
com o hospital público e com o hospital universitário. 
Esses hospitais não fecham as portas, não reprimem 
demanda. Atendem todos, especialmente os filhos da 
pobreza, aqueles que não têm recurso de seguro saú-
de ou um amigo médico ou enfermeira, alguém que 
de alguma forma possa intermediar o seu interesse 
imediato para o atendimento. 

E o que acontece? Como os hospitais universi-
tários e os hospitais públicos não fecham suas portas, 

não reprimem a demanda e, portanto, são obrigados 
a prestar todos os atendimentos, seja um atendimento 
mais simples, seja um atendimento de alta complexi-
dade, ele não é remunerado pelo procedimento feito, 
em função do chamado teto do atendimento. É por 
isso que estamos apresentando um projeto para im-
pedir a fixação do teto financeiro para os pagamentos 
aos hospitais de rede pública, aos hospitais de ensi-
no, por atendimentos ou procedimentos efetuados no 
âmbito do SUS. 

Todos conhecem os dados da Associação Brasi-
leira de Hospitais Universitários e de Ensino (Abrahue), 
e sabem que, no caso dos hospitais universitários, eles 
não se predispõem apenas ao atendimento à popula-
ção, à formação de pessoal não só capaz de indicar 
e aplicar técnicas de saúde adequadas, mas também 
de exercer crítica sobre a relação custo/benefício das 
mesmas; a contribuição para a formulação e execução 
de programas de prevenção de doenças; integração às 
unidades acadêmicas; e aprimoramento da qualidade 
assistencial, para levar à população os benefícios tec-
nológicos disponíveis.

Sabemos que os hospitais universitários são ex-
tremamente importantes. Embora eles não representem 
sequer 2% de todas as unidades hospitalares integra-
das à rede SUS – são mais de seis mil unidades; e 
os hospitais universitários, 150, sendo 45 ligados ao 
MEC –, mesmo assim são responsáveis por mais de 
12% das internações.

Na área de alta complexidade, sua participação 
é bem maior, respondendo por aproximadamente me-
tade das cirurgias cardíacas e neurológicas, 65% dos 
atendimentos para malformações craniofaciais e 70% 
dos transplantes. 

No caso específico de Alagoas, são justamente 
as crianças com câncer, com doenças crônico-dege-
nerativas, as mais atingidas, em função da não-re-
muneração dos procedimentos feitos pelos hospitais 
universitários.

Sabemos que existe uma crise financeira gene-
ralizada. Só nos 45 hospitais universitários vinculados 
ao MEC, a dívida já está superando mais de R$380 
milhões. Por quê? Porque infelizmente é assim. Os 
hospitais públicos, os hospitais universitários aten-
dem todos os filhos da pobreza e não têm o direito de 
fechar a porta, em função do preço da tabela para o 
procedimento, em função da ausência do repasse nos 
recursos. Enquanto a rede conveniada – que, ao longo 
da história, inclusive, investiu com recurso público no 
aumento da prestação de serviços de alta complexida-
de – recebe a maior remuneração, o hospital público 
e o hospital universitário não recebem. 
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Sr. Presidente, é evidente que eu queria que esse 
projeto fosse matéria de medida provisória. Caberia 
medida provisória, pois tem o caráter de urgência e 
relevância. Isso significa o atendimento de milhões 
de filhos da pobreza, de pessoas pobres que não co-
nhecem o médico nem a enfermeira para atravessar 
a fila, pessoas que passam noites e mais noites nas 
filas, buscando um atendimento ou um papel para au-
torização de internação hospitalar. Por quê? Porque os 
hospitais universitários e os hospitais públicos atendem 
a todos, mas, muitas vezes, apenas 30 ou 40% desses 
procedimentos são remunerados. O Poder Público – o 
Ministério da Saúde, o Governo Federal – remunera a 
rede conveniada, a filantropia, a “pilantropia”, os hospi-
tais privados, que ganham muito com o procedimento 
de alta complexidade, enquanto que o hospital públi-
co, capacitado e treinado, em condições de atender o 
procedimento de alta complexidade, atende mas não 
é remunerado em função da questão do teto. 

Assim, Sr. Presidente, esperamos que esse pro-
jeto seja aprovado o mais rápido possível. Se o Go-
verno tivesse um pouquinho de sensibilidade, faria 
uma medida provisória – já que faz medida provisória 
para qualquer porcaria! Pelo menos seria uma medida 
provisória para uma matéria que é simultaneamente 
urgente e relevante, pois abre a possibilidade de aten-
dimento aos pobres. Sei que eles não são a prioridade 
número um do Governo, porque a prioridade número 
um é encher a pança dos banqueiros internacionais, 
agradar ao capital financeiro, ao tempo em que esva-
zia toda a área de políticas sociais para os filhos da 
pobreza neste País.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao segundo orador 
inscrito para comunicação inadiável, o nobre Senador 
Hélio Costa.

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, V. Exªs devem 
recordar-se de uma expressão de que me lembro 
do meu tempo de menino; quando alguém queria se 
expressar de forma indignada, dizia: “Vá plantar ba-
tatas!” Mas plantar batatas sempre foi difícil, embora 
pareça fácil.

Quero chamar a atenção de V. Exªs para falar de 
dois batateiros de Minas Gerais que, lamentavelmen-
te, perderam a vida. Mais do que isso: mataram-se, 
praticaram o suicídio. E por que chegaram a esse ato 
extremo? Porque contraíram uma dívida de R$40 mil 
com o Banco do Brasil, não conseguiram convencer a 
instituição a renegociar as suas dívidas, não tiveram 
a coragem de enfrentar a situação vivida também por 

outros cinco mil agricultores no meu Estado de Minas 
Gerais e preferiram dar fim à vida. 

Isso é tão trágico, tão lamentável, que decidi 
chamar a atenção do Plenário do Senado para esse 
fato ocorrido na cidade de Munhoz, no sul de Minas 
Gerais. Em toda a região  que engloba as cidades de 
Toledo, Bom Repouso, Bueno Brandão, Senador Ama-
ral, Ipuiúna, Congonhal e outros Municípios , há cerca 
de cinco mil pequenos agricultores endividados com 
o Banco do Brasil. Eles devem, em média, R$40 mil. 
Todos eles estão irremediavelmente quebrados. 

O Prefeito de Munhoz, que me envia esta comu-
nicação lamentável sobre a morte desses dois agri-
cultores, informa que o custo de uma saca de batatas 
hoje, no sul de Minas, é de R$26, enquanto o preço 
na Ceasa, para o agricultor, é de apenas R$15. Por-
tanto, é evidente que sua dívida, a cada dia, torna-se 
impagável. Por essa razão, dois deles já se mataram. 

O fato é muito trágico é está-se repetindo. O 
mesmo ocorreu na região de Carandaí, há cerca de 
três anos: um agricultor, devedor do Banco do Brasil, 
matou-se porque não tinha condições de saldar sua 
dívida com a instituição.

Na semana passada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, apresentei um requerimento que tramitou 
na Comissão de Assuntos Econômicos. Por intermé-
dio desse documento, eu queria saber quanto pagou 
de juros o Banco do Brasil no ano passado, porque 
a instituição teve um lucro de cerca de R$3 bilhões! 
Na verdade, um banco particular mais os dois bancos 
oficiais tiveram juntos, no ano passado, um lucro de 
R$13,4 bilhões!

Quero saber onde está a função social dos ban-
cos oficiais; função social que obriga que o salário de 
cada Deputado, de cada Senador e de cada funcionário 
público seja depositado, irremediavelmente, em uma 
instituição pública federal! Da mesma forma, quando 
alguém move uma ação contra uma entidade gover-
namental, esta tem todos os privilégios de prazos para 
resolver os casos na Justiça, que levam 10, 15 ou 20 
anos para ser solucionados – todos que conhecem um 
precatório sabem do que estou falando.

Contudo, em um país onde os bancos particulares 
e oficiais têm lucros de bilhões de reais, um pequeno 
agricultor do interior de Minas Gerais enforca-se porque 
não tem como pagar uma dívida com um banco oficial, 
que não tem necessariamente que dar lucro! Ora, o 
banco oficial, supostamente, tem todos os privilégios 
para que possa conceder benefícios, trabalhar pelo so-
cial, ajudar quem precisa, ter programas que atendam 
aos que não têm nenhum privilégio na sociedade. Esse 
é o motivo da existência do banco oficial.
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Na verdade, não conheço banco oficial, a exemplo 
do que temos no Brasil, em nenhum país do Primeiro 
Mundo: não há nos Estados Unidos, não há na França, 
não há na Inglaterra, não há em lugar nenhum. Aqui, 
há privilégios para as instituições, que, na realidade, 
são instituições protegidas pelo Governo. 

Estou mostrando a minha indignação, Sr. Presi-
dente, porque é essa gente simples, humilde, do inte-
rior do meu Estado de Minas Gerais que abastece as 
Ceasas de Belo Horizonte, de São Paulo, de Minas 
Gerais. É essa gente que produz batata a R$26 a saca 
e tem que vendê-la por R$15. É essa gente que me liga 
hoje para dizer que o seu pai, que o seu irmão matou-
se na semana passada porque não pôde cumprir com 
o compromisso firmado com o Banco do Brasil e tem 
vergonha de ser devedor e não poder pagar.

Sr. Presidente, quero pedir ao Banco do Brasil 
publicamente, da tribuna do Senado, que inicie sim, 
imediatamente, conversações com os agricultores da 
região de Munhoz, por meio do seu Prefeito, para que 
esses agricultores possam reorganizar as suas dívidas. 
E, enquanto não me avisarem que estão fazendo essas 
negociações, em cada pronunciamento que eu fizer, 
todos os dias, vou cobrar do Banco do Brasil esse en-
tendimento. Enquanto eu não for comunicado por tele-
fone que está sendo feita uma renegociação da dívida 
desses agricultores, vou diariamente pedir a palavra, 
assomar a esta tribuna e cobrar providências. 

Sr. Presidente, fica registrada a minha indigna-
ção.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao último orador ins-
crito para uma comunicação inadiável, o nobre Senador 
Almeida Lima, do PDT do Estado de Sergipe.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para uma co-

municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno a esta tribuna 
para trazer a V. Exªs um convite para comparecerem 
a um ato público que faremos realizar no Estado de 
Sergipe, mais precisamente em Aracaju, na próxima 
sexta-feira, dia 2 de abril, às 15 horas. 

Dessa forma, participando de uma mobilização 
popular, pretendemos buscar nas ruas o que não con-
seguimos estabelecer no Congresso Nacional: a insta-
lação da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa 
à investigação dos atos de corrupção praticados no 
âmbito da administração do Governo Federal. 

Conforme divulgou a imprensa hoje, o Ministério 
Público Federal denunciou ontem, no caso GTech, por 
concussão, corrupção passiva e gestão fraudulenta, en-
tre outros, o Presidente da Caixa Econômica Federal, 

Jorge Mattoso, pelos atos já conhecidos pelo Brasil. 
Portanto, para mim – e, entendo, para toda a sociedade 
brasileira –, esse não é um assunto encerrado. Nesta 
Casa, nós buscamos a investigação pelo pleito de 27 
Parlamentares. Não a conseguimos. Uma outra, que 
se pretendeu instalar, não logrou êxito. Recebi infor-
mações de que o mandado de segurança interposto 
junto ao Supremo Tribunal Federal, pela mesma forma, 
não obteve sucesso. Portanto, nós, parlamentares, que 
integramos os partidos políticos, temos o dever de or-
ganizar a sociedade, pois esta, em pesquisa, aponta 
que 81% da população brasileira desejam a Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Isso cabe a todos nós e aos 
partidos políticos, que, entre tantos objetivos, têm a 
missão de organização da sociedade para fazer valer 
os seus direitos. 

Se não conseguirmos a investigação interna do 
Senado, precisaremos fazer valer a voz das ruas para 
que ela se estabeleça em um tom mais elevado que a 
do Congresso Nacional e para que, de fora para den-
tro, se estabeleça a consciência da necessidade da 
Comissão Parlamentar de Inquérito. É a exigência de 
transparência e de levarmos a ética a todos os lugares 
da administração pública. É o grito do brasileiro por 
mais emprego, pelo acúmulo e pelo volume de impos-
tos que a sociedade não mais suporta, pelos salários 
aviltantes de categorias que aí se encontram em gre-
ve. Enfim, é a sociedade brasileira se posicionando de 
forma contrária a tudo que vemos.

Tenho a felicidade, embora seja do conhecimento 
de V. Exªs, de fazer referência a uma matéria publica-
da, hoje, na Folha de S.Paulo, a qual mostra que a 
UNE inicia atos contra a atual política econômica do 
Governo Lula em todo o País. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
precisamos estar nas ruas, voltar a elas e refazer, de 
forma permanente, o contato com a sociedade brasilei-
ra para que ela, organizadamente, possa estabelecer 
a democracia direta, pois a indireta que vivenciamos 
atualmente não está, na verdade, correspondendo aos 
anseios populares. Se somos os representantes do 
povo, devemos estar em sintonia com ele. 

No Senado, não conseguimos, para uma das 
CPIs, o número legal para a sua instalação. Contudo, 
para outra o conseguimos, mas ela não foi instalada 
pela vontade da Maioria e pela vontade do Governo. 

Portanto, se 81% da população, conforme pes-
quisa nacional publicada pela Folha de S.Paulo e 
realizada pelo Datafolha, apontam a necessidade da 
realização da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós 
não estamos a atender o anseio popular.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito 
a oportunidade para, como anfitrião, uma vez que o 
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evento será realizado em Aracaju na próxima sexta-
feira, convidar o povo brasileiro, os Srs. Congressistas 
e os Senadores, em especial, para participarem desse 
ato cuja campanha, que lhes apresento, encontra-se 
nas ruas de Aracaju, dizendo “Chega de corrupção, 
CPI já”.

Esse é o nosso desejo, porque entendemos que 
devemos estar ao lado do povo brasileiro, como seus 
representantes fidedignos. 

Repito que 81% da população brasileira exigem 
a investigação, que deve ser realizada pelo Congres-
so Nacional da forma mais profunda e mais ampla 
possível. 

Srªs e Srs. Senadores, que já foram convidados 
pessoalmente por mim, reitero o convite e digo-lhes 
que tenham certeza de que as populações de Aracaju 
e de Sergipe agradecerão a presença de todos. Que, a 
partir de Aracaju, nesse que chamamos de Movimento 
Brasil pela Ética e pelo Emprego, possamos mostrar 
ao nosso País a organização social, exigindo que as 
investigações sejam feitas para a honra do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Líder Del-
cídio Amaral, que falará pela Liderança do Bloco, para 
uma comunicação de interesse partidário. Em seguida, 
iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar que hoje, 
no Palácio do Planalto, na presença do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e da Ministra Dilma Rous-
seff, foi feito o lançamento do Proinfa, um programa 
de fundamental importância para a matriz energética 
brasileira e que incentivará a instalação de 3.300 MW 
nos próximos 24 meses.

O Proinfa é um programa coordenado pelo Mi-
nistério de Minas e Energia e um instrumento ab-
solutamente importante de diversificação da matriz 
energética brasileira. Ele vai gerar 150 mil empregos 
diretos e indiretos durante a construção e operação 
dos empreendimentos, cabendo ressaltar que conta 
com o apoio do BNDES, o qual financiará 70% do in-
vestimento. Para V. Exªs terem uma idéia, os investi-
mentos previstos pelo setor privado são da ordem de 
R$8,6 bilhões.

Muito importante – e fruto da revisão promovida 
no programa, por meio da Lei nº 10.762 – é que ha-
verá um índice mínimo de nacionalização exigível de 
60%. Vale registrar, também, que com esse programa 
duplicaremos de 3% para 6% a participação de ener-
gias alternativas de fontes renováveis na matriz ener-
gética brasileira. O mesmo programa complementará 
a produção de energia hidráulica, que, evidentemente, 

como todos sabemos, corresponde a 90% da nossa 
geração.

No Nordeste, por exemplo, a energia eólica pos-
sui sazonalidade diferente das hidrelétricas. Portanto, 
atuará de forma complementar. Nas Regiões Sul e 
Sudeste, por intermédio da biomassa, complementa-
remos também a geração das grandes usinas hidre-
létricas que lá se situam. 

Portanto, esse programa de energia renovável 
será absolutamente importante no sentido de otimizar 
a geração de energia nas nossas usinas hidrelétricas, 
visto que há sazonalidades diferenciadas nesse pro-
cesso. 

É importante registrar o esforço realizado para a 
nacionalização de geradores eólicos e que a energia 
eólica, no mundo, é uma das que mais cresce ou uma 
das que mais cresceu nos últimos anos. A Alemanha 
e a Espanha são exemplos típicos do esforço mundial 
nesse sentido. Estima-se, para os próximos dez anos, 
um crescimento de 4.000 megawatts de geração ener-
gia eólica no nosso País.

É importante registrar também a biomassa, fator 
fundamental de otimização do processo energético 
do País, utilizando-se do subproduto da produção de 
álcool e açúcar: o bagaço de cana. Não podemos dei-
xar de frisar que esse programa considera inclusive o 
desenvolvimento de célula-combustível, o combustível 
do futuro, hoje em estágio já bastante avançado nos 
países mais desenvolvidos.

Eu não poderia deixar de ressaltar a importância 
desse programa no desenvolvimento de geração de 
biomassa, de geração eólica e das pequenas centrais 
hidrelétricas que, ao se instalarem em vários Estados, 
são projetos de curto tempo de implantação, já que em 
18 meses podemos colocar essas pequenas centrais 
hidrelétricas em operação. 

Sr. Presidente, as energias alternativas serão 
distribuídas ao longo do sistema, portanto, garantin-
do maior confiabilidade e, acima de tudo, poupando 
investimentos na transmissão de energia elétrica no 
nosso País.

Temos um grande desafio pela frente: até 2005, 
instalar 30 mil megawatts. O desafio está posto com 
o novo modelo do setor elétrico, e, agora, vai passar 
por momento fundamental, ou seja, a sua regulamen-
tação, fruto das Medidas Provisórias nºs 144 e 145, 
aqui votadas, garantindo a modicidade tarifária, a uni-
versalização dos serviços de energia elétrica, levando, 
até 2008, energia a todos os lares brasileiros. 

 Sr. Presidente, esse programa já foi instalado em 
cinco Estados brasileiros, mostrando que o Ministério 
de Minas e Energia e o Governo Federal estão atentos 
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à sua implementação que, acima de tudo, correspon-
dem à cidadania.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que 
um dos pontos que discutimos intensamente aqui, é o 
programa de energia renovável. Aliás, hoje, a Ministra 
Dilma Rousseff e o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, mais uma vez, honraram o compromisso assumido 
e lançaram esse projeto, que trará, não tenho dúvida 
alguma, grandes resultados para a matriz energética 
e o suprimento de energia elétrica do País.

Sr. Presidente, quero agradecer e dizer que, a 
cada dia, tudo o que vem acontecendo, fruto do novo 
modelo do setor elétrico, sinaliza com uma solução 
definitiva da crise energética que efetivamente o País 
enfrentou, em 2001. De nenhuma maneira o País mais 
suportará encontrar uma condição nesse nível que 
traga não só estagnação econômica como também a 
falta de perspectivas para toda a população.

Parabenizo o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e a Ministra Dilma Rousseff por mais esse ponto 
marcado na área energética, fundamental para o nos-
so País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, à 
Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – So-
licito a minha inscrição, pela Liderança do PT, para 
antes da Ordem do Dia, se ainda for possível.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência convoca os Srs. Líderes 
para virem ao plenário, uma vez que a Mesa recebe 
informações de que há acordo para votarmos pelo 
menos quatro medidas provisórias. 

Esta Presidência aproveita para ensejar a V. Exª 
a oportunidade de usar a palavra pela Liderança do 
Bloco, por cinco minutos, para uma comunicação de 
interesse partidário.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje, nos jornais, foi publi-
cado que o Ministério Público Federal, por intermé-
dio do Sr. Marcelo Antônio Ceará Serra Azul, Pro-
curador Regional da República, denunciou os Srs. 
Jorge Eduardo Levi Mattoso, Presidente da Caixa 
Econômica Federal; Paulo Bretas, Vice-Presidente 
de Logística da Caixa Econômica; Carlos Eduardo 
Fernandes, Consultor da Caixa Econômica; Adauto 
Barbosa Júnior, Gerente Nacional de Suprimento da 
Caixa Econômica; Marcelo José Rovai, funcionário 
da GTech do Brasil; o Sr. Antônio Carlos Lino da 

Rocha, Consultor da GTech do Brasil; o Sr. Waldo-
miro Diniz da Silva; o Sr. Rogério Tadeu Buratti e o 
Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o conhecido 
Carlos Cachoeira. 

Sr. Presidente, a denúncia, formulada pelo Pro-
curador Regional da República, Dr. Serra Azul, só foi 
conhecida pelos principais acusados, a começar pelo 
Presidente da Caixa Econômica, por meio da impren-
sa. Ou seja, ontem, às 23 horas, um dos órgãos da 
Imprensa Nacional forneceu cópia da denúncia que 
foi protocolada, ontem, pelo Procurador Regional da 
República, Dr. Serra Azul. O fato causou estranheza. 
Até porque, a Caixa Econômica, pela primeira vez, 
manifestando-se sobre a questão GTech, instaurou 
auditoria, no ano passado, e mantém, de abril a ou-
tubro, uma profunda interligação, correspondência e 
entrega documentos ao Ministério Público Federal por 
intermédio da Drª Raquel Branquinho Nascimento e 
do Dr. Luiz Francisco de Souza. S. Exªs, ao longo de 
sete meses, produziram um dossiê do acordo GTech/
Caixa Econômica Federal. Daí a surpresa do Presi-
dente da Caixa Econômica Federal. De repente, um 
outro Procurador, portanto, um Procurador Regional, 
intervém em um assunto que já estava sendo tratado 
por dois Procuradores da República, apresentando 
denúncia sem sequer dar ciência a quaisquer inte-
grantes da Caixa Econômica Federal. Vejam bem: os 
primeiros denunciados são exatamente os represen-
tantes da Caixa Econômica Federal – o Presidente, o 
Vice-Presidente, o Consultor e o Gerente Nacional de 
Suprimentos da Caixa Econômica Federal. Ou seja, a 
Caixa Econômica, enquanto instituição, que teve, pela 
primeira vez, a responsabilidade de instaurar uma au-
ditoria sobre um contrato da Gtech e de manter uma 
profunda correspondência e entrega de documentos 
de todo o processo que a empresa tem com a Caixa, 
que é antigo, desde 1997; no entanto, os dois Pro-
curadores foram suplantados e os responsáveis pela 
Caixa, o Presidente e o Vice-Presidente, foram sur-
preendidos por uma denúncia que só obtiveram por 
meio da gentileza de uma órgão da imprensa.

O estranho é que na denúncia, que está em-
basada em notícias de jornais e em depoimentos 
prestados ao Ministério Público e à Polícia Federal, 
nenhuma prova inocenta a gestão anterior e não jus-
tifica o fato de o contrato nunca ter passado por lici-
tação. A GTech nunca passou por licitação. Comprou 
a Racimec, e depois do processo licitatório em que 
a Racimec entrou, mas, na denúncia, estão todos os 
anteriores inocentados nos reajustes concedidos, na 
falta de licitação, inclusive pelos procedimentos que 
a GTech teve em contratos secretos com a Embratel 
com o objetivo de que esta não entrasse em proces-
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sos licitatórios. Nada disso foi levantado, nada disso 
apareceu, e o que apareceu foi no sentido de ino-
centar. Além disso, causou-nos estranheza o pedido 
de redução das penas das duas pessoas da GTech 
citadas, o Sr. Marcelo Rovai e o Sr. Antônio Carlos 
Lino Rocha, porque colaboraram nas investigações, 
quando todos sabemos e estão fartos os noticiários 
nacionais e internacionais do envolvimento da GTech 
com operações fraudulentas e criminosas em diver-
sos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. 
Ainda mais, pede redução da pena para o Sr. Carlos 
Cachoeira, dizendo que ele também colaborou. En-
tão, para o Cachoeira, que colaborou, redução de 
pena, e para os integrantes da GTech, redução de 
pena, porque também colaboraram; mas os únicos 
que instalaram a auditoria, mantiveram durante qua-
se oito meses contatos e a entrega de documentos 
ao Ministério Público, são acusados. E mais, a única 
vez em que houve redução do valor pago à GTech foi 
exatamente no aditamento do contrato assinado pelo 
Sr. Jorge Mattoso. Portanto, quando há redução – e foi 
uma única vez – é pena, é denúncia, é acusação de 
improbidade, de ter cometido falcatrua. E vejam, pela 
primeira vez houve redução, nunca aconteceu antes, 
em todos os outros aditamentos sempre a GTech ga-
nhou, sempre obteve reajustes nas tarifas.

Sr. Presidente, eu gostaria de deixar a nossa 
indignação com os procedimentos. E, como já tive 
oportunidade da tribuna, quero dizer que esse Pro-
curador da República, sem ordem judicial, recolheu 
documentos dentro da Caixa Econômica Federal, os 
originais que a Caixa não tem mais, porque se preci-
sar deles, para qualquer comprovação, terá que pedir 
ao Procurador. E mais: na operação de recolhimento 
dos documentos – vejam bem – foi acionado o reco-
lhimento sem ordem judicial, por coincidência com o 
Delegado que é irmão do Procurador, o Sr. Francisco 
Leite Serra Azul Neto.

Então, quero deixar aqui o registro dessas ir-
regularidades e dizer que as autoridades da Caixa 
Econômica Federal estão tomando as providências, 
estão constituindo advogados para se defenderem 
na Justiça.

Peço, Sr. Presidente, que o discurso que eu havia 
preparado para hoje, que era sobre outro assunto, seja 
publicado na íntegra. Vou encaminhá-lo à Mesa.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA SENADORA IDELI SALVATTI.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – 

ORDEM DO DIA: GERAÇÃO DE EMPREGOS

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na contem-
poraneidade, o fenômeno do desemprego atinge todos 
os graus de sociedade e economia, da mais incipiente 
à mais equipada tecnologicamente. No Brasil, em de-
senvolvimento, assiste-se a essa tragédia social desde 
a entrada, de cabeça, no mercado livre pautado pela 
política transnacional do capital circulante da globaliza-
ção econômica, sem bases sólidas para uma acirrada 
e – não raras vezes – injusta competitividade. Basta 
ver os subsídios agrícolas para produção e exportação 
fornecidos por norte-americanos e europeus.

Mas a partir do Governo Lula, depois dos ajustes 
fiscais necessários, e amargos, para a reconquista da 
credibilidade junto aos investidores internacionais, co-
meça-se a colher os bons sinais na macroeconomia, 
com o crescimento de 1,5% do PIB no mais recente 
último trimestre e um aumento de 0,6%, em feverei-
ro, do número de carteiras assinadas. Ou seja, foram 
gerados 139 mil postos no País. Foram identificados, 
nos dois primeiros meses deste ano, 239 mil e 100 
novos empregos. Esse é o melhor resultado, para tal 
bimestre, desde 1992. Portanto, é o início de uma sé-
rie histórica, conforme previsões do Ministério do Tra-
balho e do Emprego. Serviços (52,3 mil), indústria de 
transformação (38 mil) e comércio (20,4 mil) lideraram 
a lista dos setores que mais absorveram mão-de-obra. 
Detalhe muito importante a ser analisado nessa nova 
etapa do pacto social em busca da redução da taxa de 
desemprego no País: a expansão do emprego ocorreu 
em todas as unidades da Federação e é bem mais 
nítida no interior dos Estados em relação aos índices 
obtidos em regiões metropolitanas. Esse é um reflexo 
do agronegócio. 

O Governo Lula, em seu primeiro ano, acertou o 
passo ao investir na agricultura familiar, por exemplo. 
Resolve-se, assim, o problema do inchaço das cidades 
grandes, para onde muitos ilusoriamente se deslocam 
em busca de soluções, fixando as pessoas no campo 
e dando-lhes condições dignas de vida cidadã. O Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf) recebeu R$ 3,8 milhões de investimentos 
em 2003, um valor recorde aplicado no setor. Foram 
assinados 1,147 milhão de contratos – operações de 
custeio e investimento. O Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (Ibase) aponta que cada opera-
ção de financiamento de crédito do programa garante 
a manutenção de três empregos e a geração de 0,58 
novas ocupações. Isso significa que o Pronaf criou 638 
mil empregos e manteve 3,3 milhões em 2003. Neste 
ano, mais 800 mil empregos devem surgir, conforme 
expectativa do Ministério da Agricultura. 
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A agricultura familiar é de fundamental impor-
tância para o Brasil, onde 81,5% dos municípios são 
considerados rurais. O Governo Lula também investe, 
na zona rural, em assentamentos. Até abril deste ano 
serão liberados R$ 346 milhões para o assentamento 
de 47 mil famílias. O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário pretende, até o fim do atual mandato do pre-
sidente Lula, assentar 530 mil famílias. Mais emprego 
e renda, com terra e meios de produzir. Menor índice 
de desemprego, de falta de perspectivas e de violên-
cia nas metrópoles. Está em processo o chamado 
êxodo urbano.

Nas cidades, o desafio não é menor. Na América 
Latina, conforme o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), 25% dos trabalhadores trocam de 
emprego a cada ano e somente 55% são protegidos 
por um contrato de trabalho. Além do grave problema 
da informalidade, há também uma avalanche de mão-
de-obra desocupada devido à automação da indús-
tria e do comércio e a falta de uma rígida qualificação 
profissional exigida pelo mercado. O investimento em 
educação e o aprimoramento das habilidades da clas-
se trabalhadora são, sem dúvida, duas importantes 
tarefas que devem ser cumpridas pelo poder público 
e pela sociedade como um todo. A mudança virá não 
só do Estado como também do pacto social. 

Aumentar a oferta de emprego, na concepção do 
Estado protetor da cidadania – diferente da essência do 
Estado mínimo pregado pelos neoliberais – depende, 
obviamente, da estabilidade econômica interna e do 
crescimento econômico. Os índices positivos do pri-
meiro bimestre são reflexos lógicos do árduo trabalho 
realizado no primeiro ano do Governo Lula, que assu-
miu o Planalto diante de adversas condições fiscais e 
monetárias. A dívida pública foi duplicada, de 30% para 
60% do Produto Interno Bruto – índice vinculado ao 
dólar – e a carga tributária foi elevada de 26% em 1994 
para 36% do PIB em 2002. Os juros, altíssimos, foram 
de 25%, em média, no período entre 1996 e 2002. 

A enorme instabilidade econômica gerada no País, 
através da sobrevalorização artificial do real mantida 
até 1999, fez o Brasil atingir um grau de insuportável 
degradação econômica, com dólar a R$ 4,00 e uma 
inflação na casa dos 20%. Havia um iminente colap-
so, que levaria à inviabilidade das contas públicas e 
crescimento negativo da economia em larga escala. A 
metáfora é simples: entramos em uma casa onde as 
roupas sujas estavam dentro da geladeira e os ovos 
apodreciam no guarda-roupa. O primeiro passo foi ar-
rumar tudo, com paciência e habilidade. Recomeçar. 
Agora, com a inflação controlada, o dólar estável e o 
resgate da confiança no Brasil, tanto nos mercados 
interno quanto no externo, estão preparadas as ba-

ses para o ciclo do crescimento econômico, projetado 
em 3,5% em 2004. Isso, sem dúvida, repercutirá em 
geração de emprego e renda.

Muito além da macroeconomia, no entanto, está a 
necessidade do pacto social, para que as desigualdades 
sociais e econômicas das regiões também sejam dilu-
ídas. O investimento nas micro e pequenas empresas 
e indústrias é uma meta constante, com redução da 
carga tributária e desoneração na folha de pagamento. 
Está em curso também o debate sobre a redução da 
jornada de trabalho, sem diminuição de salários, que 
no Brasil permanece em 44 horas semanais, mesmo 
diante do aumento da produtividade ocasionada pela 
automação verificada nas últimas décadas. A França, 
por exemplo, diminuiu para 35 horas semanais. 

A vida social também precisa ser reorganizada, 
levando-se em conta que a longevidade, no Brasil, é 
cada vez maior e ainda se insiste em abarcar nas es-
tatísticas do desemprego jovens de 14 a 18 anos, que 
deveriam estar na escola ou na universidade. Outras 
alternativas de geração de emprego, claras, estão re-
lacionadas aos investimentos na indústria do turismo 
e no acesso ao esporte, lazer e cultura. O turismo, por 
exemplo, atinge, conforme a Embratur, 52 diferentes 
setores e gera empregos em todas as regiões do País. 
O artesanato, que envolve milhões de famílias brasi-
leiras, já exporta seus produtos, movimentando, por 
ano, 2,8% do PIB nacional, ou seja, R$ 28 bilhões, de 
acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. O programa Sebrae de Artesanato 
está presente em aproximadamente mil municípios, dos 
27 Estados, e assessora 90 mil artesãos cadastrados. 
O empreendedorismo é outro link das novas relações 
de trabalho e geração de emprego e renda. O Brasil é 
o sexto país com maior número de empreendedores do 
mundo, de acordo com a pesquisa GEM (Global Entre-
preneurship Monitor). Já a fusão de pequenos negócios, 
ou associativismo, inspirado na economia solidária, é 
uma forma de alcançar maior poder de competitividade 
no mercado, nacional e internacional. 

São muitos os exemplos, pelo País afora, de alter-
nativas que dão certo e mudam o perfil socioeconômico 
de localidades e regiões. O Brasil, para dar certo, para 
gerar emprego e cidadania, precisa continuar apostando 
em si, na potencialidade e na competência de realiza-
ção e produção dos brasileiros. Esses fatores, porém, 
não estão dissociados, obviamente, dos necessários 
investimentos na educação formal e informal, saúde, 
moradia digna, alimentação e infra-estrutura urbana e 
rural. O Brasil precisa de empregos para cidadãos e ci-
dadãs. Esse salto de qualidade de vida, urbana e rural, 
é uma tarefa de todos, incluídos e excluídos, diante da 
grande oportunidade de serem fincadas no presente 
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as bases sólidas do futuro de uma nação soberana e 
livre, sem escravidão, fome, desemprego, analfabetis-
mo, violência, mortalidade infantil e outros males que 
prejudicam o desenvolvimento econômico e social.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – V. Exª será atendida, na forma do 
Regimento Interno.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Antes de conceder a palavra, pela 
ordem, a V. Exª, a Presidência renova o apelo às Srªs 
e aos Srs. Senadores, principalmente aos Líderes, 
para que venham ao plenário porque vamos iniciar a 
Ordem do Dia.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, é evidente que não tenho nenhum mecanismo 
regimental para falar, reconheço isso. Mas, diante 
do pronunciamento que acabou de ser feito, preciso 
que fique pelo menos registrado nos Anais – falarei 
sobre isso amanhã – o meu parabéns entusiasmado 
à postura altiva, rigorosa – ética e tecnicamente – do 
Ministério Público Federal no caso da relação GTech 
e Caixa Econômica Federal.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A Presidência vai anunciar a Or-
dem do Dia.

Esta Presidência faz um apelo para que, neste 
instante, todas as demais Comissões da Casa, atenden-
do ao disposto no Regimento Interno, encerrem suas 
atividades e que os Srs. Líderes e integrantes dessas 
Comissões que estejam em outras dependências da 
Casa venham ao plenário para que possamos votar 
as matérias, as medidas provisórias que constam da 
pauta de hoje, num total de dez.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra, pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apresentamos um requerimento de comum acordo 
com o Senador José Jorge, Relator da primeira me-
dida provisória, tendo em vista que as seis primeiras 
medidas provisórias são da mesma data, não havendo, 
portanto, óbice regimental a que seja feita a inversão. 

Já apresentamos o requerimento para que a Medida 
Provisória nº 1 passe a ser a de nº 6.

Há também uma solicitação – para a qual posso 
providenciar o requerimento – sobre a Medida Provi-
sória nº 3, cujo Relator é o Senador Renan Calheiros. 
S. Exª solicita também que façamos a inversão. Mas, 
como há ainda a de nº 2 para votar, vou fazer o re-
querimento por escrito para que fique para apreciação 
posterior. Aliás, refiro-me à de nº 3.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa aguarda o requerimento para submetê-lo 
ao Plenário.

Desejo esclarecer ao Plenário que a Presidên-
cia recebeu, da Comissão de Assuntos Sociais, pare-
cer sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2003, 
concluindo que “a matéria não está incluída entre as 
atribuições daquela Comissão”.

O projeto a que se refere o parecer foi despa-
chado por esta Presidência em 29 de maio de 2003 
àquela Comissão, que, após análise de seu art. 1º, 
constatou que a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 
1977 “Dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; 
estabelece condições para o seu funcionamento e fis-
calização; altera a redação do art. 18, do Decreto-lei 
nº 1.439, de 30 de dezembro de a1975; e dá outras 
providências”.

Por sua vez, o art. 2º do mencionado projeto 
acrescenta a alínea g ao art. 5º da Lei nº 8.623, de 28 
de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre a profissão 
de Guia de Turismo e dá outras providências”, não en-
contrando no seu texto qualquer dispositivo de caráter 
penal que pudesse justificar seu encaminhamento à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Na justificação do projeto, constata-se que o ob-
jetivo é definir, acrescentando, novas atribuições ao 
serviço de atividades turísticas do País, e, no segundo 
ponto, novos deveres ao Guia de Turismo, para o inte-
gral cumprimento de suas atividades profissionais.

Nessas condições, a Presidência, em atendi-
mento ao referido parecer, revê seu despacho para 
encaminhar a proposição às Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 318, de 2004, na 
origem, do Tribunal de Contas da União, encaminhan-
do cópia do Acórdão nº 262/2004-TCU (Plenário), bem 
como do Relatório e Voto que o fundamentam, relati-
vo à inspeção realizada junto à Companhia Docas do 
Estado do Rio Grande do Norte – Codern para apro-
fundamento dos trabalhos de fiscalização nas obras 
de recuperação dos Dolfins do Terminal Salineiro de 
Areia Branca/RN.
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O expediente, anexado ao processado do Aviso 
nº 145, de 2000, vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, e, em cópia, ane-
xado ao processado do Aviso nº 33, de 1999, que vai 
à Comissão de Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª, Senador Efraim, deseja usar a palavra pela 
ordem?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, penso que 
há um acordo de Liderança para que se votem, na 
ordem da pauta, as de nºs 2, 4 e 5. Parece-me que 
a de nº 6 não é possível em função da data, se não 
me engano.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– São todas da mesma data.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – A de nº 6 
é também da mesma data?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Também.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Porque 
havia a informação de que a de nº 6 era do dia 29.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não, são todas da mesma data.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se é da 
mesma data, não há problema, está incluída.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A informação da Secretaria-Geral da Mesa é essa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu agra-
deço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 369, DE 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens nºs 2, 4, 5 e 6 
sejam submetidas ao Plenário antes do item 1.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004. – Se-
nado Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, DE 2003 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 156, de 2003, que altera o caput 
do art. 1º da Lei nº 10.429, de 24 de abril de 
2002, que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhado-
res de Enfermagem – Profae.

Relator revisor: Senador Paulo Octávio.

A matéria constou da Ordem do Dias das sessões 
deliberativas ordinárias dos dias 23, 24, e 25 do corren-
te, quando teve sua apreciação sobrestada, em virtude 
da falta de acordo de Lideranças para deliberação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2004. 

À Medida Provisória foram apresentadas quatro 
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relatora: Deputada Laura Carneiro (PFL – RJ), preli-
minarmente pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; e, quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria à votação, a Presi-
dência presta os esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada no dia 
19 de janeiro e não se instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 2 de fevereiro, 
tendo sido apreciada naquela Casa no dia 11 
de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para 
apreciação da matéria pelo Congresso Nacio-
nal esgotou-se no dia 4 de março e o de ses-
senta dias de vigência no dia 19, tendo sido 
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 17 de 
março.

Designo o Senador Paulo Octávio Relator revisor, 
a quem concedo a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, encaminho o 
Parecer de Plenário sobre a Medida Provisória nº 156, 
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de 23 de dezembro de 2003, que altera o caput do art. 
1º da Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002.

Relatório

O Presidente da República, nos termos do art. 
62 da Constituição Federal, adotou a Medida Provi-
sória nº 156, de 23 de dezembro de 2003, que altera 
o caput do art. 1º da Lei nº 10.429, de 24 de abril de 
2002, que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto 
de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem – PROFAE.

A medida provisória em análise visa a assegu-
rar a continuidade do auxílio-aluno, instituído pela Lei 
nº 10.429, de 2002. Trata-se de pecúnia, no valor de 
R$30,00, paga aos alunos para o custeio de suas des-
pesas de transporte no deslocamento aos locais de 
realização dos cursos. 

A Exposição de Motivos nº 105, de 11 de dezem-
bro de 2003, do Ministério da Saúde, informa que a 
concessão do benefício é fundamental, visto que os 
atuais alunos beneficiários ingressaram nos cursos em 
meados de 2003 e terão seus programas finalizados 
no mesmo período do corrente ano.

Durante o prazo regimental, foram apresentadas 
quatro emendas perante a Comissão Mista, todas re-
jeitadas pela Câmara dos Deputados, que julgou por 
bem acolher a medida provisória nos termos em que 
foi editada. 

Análise

Nos termos do art. 62, § 5º, da Constituição Fe-
deral e da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, cabe a esta Casa deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e de urgência, além da adequação orçamentária e fi-
nanceira e do mérito da medida provisória submetida 
a sua apreciação.

A iminência da interrupção do pagamento do 
auxílio-aluno em pleno andamento dos cursos de pro-
fissionalização justifica plenamente a relevância e a 
urgência da Medida Provisória nº 156, de 2003.

Cabe ressaltar que a matéria não se inclui entre 
aquelas sobre as quais o Poder Executivo está impe-
dido de dispor por medida provisória, conforme o art. 
62, § 1º, da Constituição Federal.

Em relação ao mérito, pode-se afirmar que a pro-
posição em análise tem a função de impedir a ocor-
rência de uma grande injustiça contra profissionais 
aplicados, que desejam aprimorar sua capacidade de 
cuidar da saúde das pessoas.

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhado-
res da Área de Enfermagem foi criado pela Portaria 
nº 1.262, de 15 de outubro de 1999, do Ministério da 

Saúde, tendo sido efetivado somente no ano seguinte, 
com a entrada em funcionamento da primeira turma de 
qualificação profissional de auxiliares de enfermagem, 
no Estado do Espírito Santo.

O objetivo do projeto é a profissionalização, em 
larga escala, dos trabalhadores de nível médio da área 
de saúde, especificamente os auxiliares e técnicos de 
enfermagem. Pode-se dizer que é o maior programa de 
qualificação profissional do setor de saúde em desen-
volvimento no Brasil, abrangendo trabalhadores que 
atuam em ambulatórios, postos e centros de saúde, 
rede hospitalar pública, privada e filantrópica.

Tal iniciativa é justificada pela baixa qualificação 
profissional dos nossos profissionais que exercem fun-
ções de auxiliares de enfermagem. Esse fato tem como 
conseqüência a baixa qualidade no atendimento, além 
de graves riscos à saúde dos pacientes.

Há, ainda, o aspecto legal do problema. Muitos 
dos profissionais que atuam como auxiliares e técni-
cos de enfermagem não têm a qualificação técnica 
exigida pela legislação brasileira, a Lei nº 7.498, de 
25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamen-
tação do exercício da enfermagem, e dá outras pro-
vidências, o que pode configurar, portanto, exercício 
ilegal da profissão.

Atualmente, o Profae já está em funcionamento 
em todo o País, sendo coordenado pela Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Mi-
nistério da Saúde. A qualificação profissional de 225 
mil auxiliares de enfermagem e 90 mil técnicos em en-
fermagem é a principal meta do projeto. Além da edu-
cação dos profissionais, o projeto compreende ações 
que visam ao fortalecimento institucional, tais como o 
curso de formação pedagógica para a especificação 
de enfermeiros, a modernização e criação de escolas 
técnicas de saúde do Sistema Único de Saúde, a ela-
boração e a implantação de um Sistema de Certificação 
de Competências Profissionais e a implementação de 
um Sistema de Informação sobre o mercado de traba-
lho em saúde, com foco em enfermagem.

O auxílio-aluno, instituído pela Lei nº 10.429, de 
2002, mostrou-se importante para aumentar a freqü-
ência às aulas e reduzir os índices de evasão, repre-
sentando, mesmo, um grande incentivo à matrícula 
nos cursos.

No entanto, a referida lei originalmente previa a 
concessão do auxílio somente nos exercícios de 2002 
e 2003. Decorre daí a necessidade de alteração des-
se diploma legal, com urgência, para estender o be-
nefício ao ano de 2004, principalmente no sentido de 
assegurar o pagamento aos alunos já matriculados e 
que contam com esse subsídio para dar continuidade 
a seus estudos.
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A adequação orçamentária e financeira da pro-
posição em comento foi atestada pela Consultoria de 
Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado, por 
meio de nota técnica, com data de 2 de fevereiro de 
2004.

Não há, por fim, reparos a fazer quanto à cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da 
medida.

As emendas apresentadas perante a Comissão 
mista, ainda que possuam o mérito, não apresentam 
comprovação de adequação orçamentária e financei-
ra, conforme exige o art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional.

Voto

Assim, Sr. Presidente, em face das razões acima 
expostas, o voto é pela aprovação da Medida Provi-
sória nº 156, de 2003, nos termos em que foi original-
mente editada.

É o seguinte o parecer na íntegra

PARECER Nº 316, DE 2004

De Plenário, sobre a Medida Provi-
sória (MPV) nº 156, de 23 de dezembro de 
2003, que altera o caput do art. 1º da Lei nº 
10.429, de 24 de abril de 2002, que institui 
o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores de 
Enfermagem – PROFAE.

Relator Revisor: Senador Paulo Octávio

I – Relatório

 O Presidente da República, nos termos do art. 62 
da Constituição Federal, adotou a Medida Provisória 
(MPV) nº 156, de 23 de dezembro de 2003, que altera 
o caput do art. 1º da Lei no 10.429, de 24 de abril de 
2002, que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto 
de Profissionalização dos Trabalhadores de Enferma-
gem – PROFAE.

A MPV em análise visa a assegurar a continui-
dade do Auxílio-Aluno, instituído pela Lei nº 10.429, 
de 2002. Trata-se de pecúnia, no valor de R$30,00, 
paga aos alunos para o custeio de suas despesas de 
transporte no deslocamento aos locais de realização 
dos cursos.

A Exposição de Motivos nº 105, de 11 de dezem-
bro de 2003, do Ministério da Saúde (MS), informa que 
a concessão do benefício é fundamental, visto que os 
atuais alunos beneficiários ingressaram nos cursos em 
meados de 2003 e terão seus programas finalizados 
no mesmo período do corrente ano.

Durante o prazo regimental, foram apresen-
tadas quatro emendas perante a Comissão Mista, 
todas rejeitadas pela Câmara dos Deputados, que 
julgou por bem acolher a MPV nos termos em que 
foi editada.

II – Análise

Nos termos do  art. 62, § 5º, da Constituição 
Federal e da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, cabe a esta Casa deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e de urgência, além da adequação orçamentária e fi-
nanceira e do mérito da medida provisória submetida 
a sua apreciação.

A iminência da interrupção do pagamento do au-
xílio-aluno, em pleno andamento dos cursos de pro-
fissionalização, justifica plenamente a relevância e a 
urgência da MPV nº 156, de 2003.

Cabe ressaltar que a matéria não se inclui entre 
aquelas sobre as quais o Poder Executivo está impe-
dido de dispor por medida provisória, conforme o art. 
62, § 1º da Constituição Federal.

Em relação ao mérito, pode-se afirmar que a pro-
posição em análise tem a função de impedir a ocor-
rência de uma grande injustiça contra profissionais 
aplicados, que desejam aprimorar sua capacidade de 
cuidar da saúde das pessoas.

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhado-
res da Área de Enfermagem (Profae) foi criado pela 
Portaria nº 1.262, de 15 de outubro de 1999, do MS, 
tendo sido efetivado somente no ano seguinte, com a 
entrada em funcionamento da primeira turma de qua-
lificação profissional de auxiliares de enfermagem, no 
Estado do Espírito Santo.

O objetivo do Projeto é a profissionalização 
em larga escala dos trabalhadores de nível médio 
da área de saúde, especificamente os auxiliares 
e técnicos de enfermagem. Pode-se dizer que é o 
maior programa de qualificação profissional do setor 
saúde em desenvolvimento no Brasil, abrangendo 
trabalhadores que atuam em ambulatórios, postos 
e centros de saúde, rede hospitalar pública, privada 
e filantrópica.

Tal iniciativa é justificada pela baixa qualificação 
dos nossos profissionais que exercem funções auxilia-
res de enfermagem. Esse fato tem como conseqüên-
cia a baixa qualidade no atendimento, além de graves 
riscos à saúde dos pacientes.
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Há, ainda, o aspecto legal do problema. Muitos 
dos profissionais que atuam como auxiliares e técni-
cos de enfermagem não têm a qualificação técnica 
exigida pela legislação brasileira – Lei nº 7.498, de 25 
de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamenta-
ção do exercício da Enfermagem, e dá outras provi-
dências –, o que pode configurar, portanto, exercício 
ilegal da profissão.

Atualmente, o Profae já está funcionando em todo 
o País, sendo coordenado pela Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, do MS. A qua-
lificação profissional de 225 mil auxiliares de enferma-
gem e 90 mil técnicos em enfermagem é a principal 
meta do projeto.

Além da educação dos profissionais, o projeto 
compreende ações que visam ao fortalecimento ins-
titucional, tais como o curso de formação pedagógica 
para a especialização de enfermeiros, a modernização 
e criação de escolas técnicas de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a elaboração e a implanta-
ção de um Sistema de Certificação de Competências 
Profissionais, e a implementação de um Sistema de 
Informação sobre o Mercado de Trabalho em Saúde, 
com foco em Enfermagem.

O Auxílio-Aluno, instituído pela Lei nº 10.429, de 
2002, mostrou-se importante para aumentar a freqü-
ência às aulas e reduzir os índices de evasão, repre-
sentando, mesmo, um grande incentivo à matricula 
nos cursos.

No entanto, a referida lei, originalmente, previa a 
concessão do auxílio somente nos exercícios de 2002 
e 2003. Decorre daí a necessidade de alteração des-
se diploma legal, com urgência, para estender o be-
nefício ao ano de 2004, principalmente no sentido de 
assegurar o pagamento aos alunos já matriculados e 
que contam com esse subsídio para dar continuidade 
a seus estudos.

A adequação orçamentária e financeira da pro-
posição em comento foi atestada pela Consultoria 
de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado 
Federal, por meio de nota técnica com data de 2 de 
fevereiro de 2004.

Não há, por fim, reparos a fazer quanto à cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da 
Medida.

As emendas apresentadas perante a Comissão 
Mista, ainda que possuam mérito, não apresentam 
comprovação de adequação orçamentária e financei-
ra, conforme exige o art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional.

III – Voto

Assim, em face das razões acima expostas, o voto 
é pela aprovação da Medida Provisória nº 156, de 2003, 
nos termos em que foi originalmente editada.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004 – Se-
nador Paulo Octávio, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável.

Cópia do Parecer encontra-se à disposição 
das Srªs e dos Srs. Senadores nas suas banca-
das.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência e pela adequação financeira e orçamen-
tária da Medida Provisória, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 01, de 2002-CN.

Em votação os pareceres da Relatora: Depu-
tada Laura Carneiro (PFL – RJ), e do Relator revisor, 
Senador Paulo Octávio, pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Em discussão a medida provisória e as emen-
das, em turno único.

Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como o 
Relator, Senador Paulo Octávio, teve oportunidade 
de lembrar à Casa e é do conhecimento de todos 
nós que atuamos na área de saúde, de enfermagem, 
em 25 de junho de 1986, por meio da Lei nº 7.498, 
foi estabelecida a regulamentação do exercício da 
enfermagem.

Instituiu-se, então, a obrigatoriedade de que mui-
tos profissionais que atuam como auxiliares e técnicos 
de enfermagem fossem submetidos a uma nova qua-
lificação técnica. Isso ocorreu em 1986.

Em 1999, ainda no Governo passado, criou-
se, de fato, o maior projeto de profissionalização, 
em larga escala, dos trabalhadores de nível médio 
da área de saúde, especificamente os auxiliares 
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e técnicos de enfermagem. Sabemos o quanto a 
Associação Brasileira de Enfermagem e várias 
entidades ligadas à enfermagem no Brasil pres-
sionaram, o quanto se esforçaram, para que o Mi-
nistério da Saúde criasse, em outubro de 1999, o 
projeto de profissionalização dos trabalhadores do 
nível médio.

Como havia a perspectiva de encerramento em 
2003, essa medida provisória estabelece a prorroga-
ção a partir de 2004.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaría-
mos que, ao menos, tivesse havido a correção desse 
pagamento, conforme a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, mas, infelizmente, o velho 
obstáculo da adequação orçamentária ou financeira 
sempre acaba prevalecendo. Se essa correção tivesse 
sido efetuada, o valor chegaria certamente a R$36,00, 
embora saibamos que isso ainda é muito pouco. Por 
exemplo, se a auxiliar de enfermagem precisar pegar 
dois ônibus ao dia, gastará, somente em passagem, 
R$110,00 ao mês. Evidentemente, esse valor está 
muito aquém do que efetivamente precisaria, inclusi-
ve como um incentivo para que freqüente o curso de 
profissionalização. Por isso, o projeto que está sendo 
votado hoje é melhor do que nada. 

Meu voto é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria continua em discussão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o programa consti-
tuiu uma importante contribuição, pois conseguiu 
diminuir o índice de evasão escolar dos alunos do 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 
Área de Enfermagem. Os números obtidos caíram 
de 24% para 9,9%, após a adoção desse benefício, 
o que demonstra a importância do projeto.

Senador Paulo Octávio, registro, em meu en-
caminhamento favorável, que a medida provisória 
refere-se apenas a 2004. O programa já existia em 
2002 e 2003, quando houve essa redução, portan-
to desde o início, e agora temos a previsão apenas 
para o ano de 2004. Seria importante que ele pu-
desse continuar, já que a função dos paramédicos, 

como um todo, tem crescido muito em importância. 
Assim, é fundamental que tenham as condições de 
comparecer ao treinamento e educação que lhes 
são necessários.

O voto do PSDB é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis-
cussão e submeto à votação o mérito da medida pro-
visória, sem prejuízo das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação das Emendas de nºs 1 a 4, de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.

A matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-
sidente da República e ao Presidente da Câmara dos 
Deputados.

É a seguinte a Medida Provisória apro-
vada e as emendas rejeitadas:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 156, de 2003

Altera o caput do art. 1º da Lei nº 10.429, 
de 24 de abril de 2002, que institui o Auxílio-
Aluno no âmbito do Projeto de Profissiona-
lização dos Trabalhadores de Enfermagem 
– PROFAE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 10.429, de 

24 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º Fica instituído para os exercí-
cios de 2002, 2003 e 2004 o Auxílio-Aluno, 
destinado ao custeio parcial das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos alunos 
matriculados em cursos integrantes do Projeto 
de Profissionalização dos Trabalhadores da 
Área de Enfermagem – PROFAE, nos deslo-
camentos de suas residências para os locais 
de realização dos cursos que estiverem fre-
qüentando e destes para suas residências.

......................................................”(NR)

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

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL632     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL632     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL632     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08783     633ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     633ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     633ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



08784 Quarta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL634     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL634     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL634     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08785     635ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     635ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004     635ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



08786 Quarta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2004

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 4:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 17, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 158, de 2003, que 
dispõe sobre a criação do Plano Especial de 
Cargos da Agência Brasileira de Inteligência 
– ABIN, e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 158, de 2003.

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias de 23, 24 e 25 do corrente, 
quando teve sua apreciação sobrestada em virtude 
da falta de acordo de Lideranças para deliberação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2004.

À Medida Provisória foram apresentadas vinte 
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Jamil Murad (PCdoB – SP), prelimi-
narmente pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória e parcialmente às Emendas nºs 1 
a 4, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que 
oferece e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por 
esta Presidência no dia 19 de janeiro e não 
se instalou; 

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 2 de fevereiro, 
tendo sido apreciada naquela Casa no dia 11 
de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para 
apreciação da matéria pelo Congresso Nacio-
nal esgotou-se no dia 4 de março, e o de ses-
senta dias de vigência, no dia 19, tendo sido 
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional; 

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 17 de 
março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Designo o nobre Senador Eduardo Suplicy para 
Relator Revisor, a quem concedo a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, 
nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
vem ao exame desta Casa o texto da Medida Provi-
sória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a criação do 
Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência – Abin, e dá outras providências.

Já apreciada na Câmara dos Deputados, a MP 
sob exame foi editada pelo Presidente da República, 
segundo esclarece a exposição de motivos que acom-
panha a Mensagem Presidencial, com o propósito de 
dotar a Abin de quadro de pessoal mais condizente 
com a missão de produzir informações vinculadas a 
interesses estratégicos de segurança do Estado. 

Por Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, o prazo de validade da MP foi prorrogado por 
mais sessenta dias, a partir de 20 de março último. 

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a MP teve seus membros designados, 
mas não chegou a ser instalada. 

O diploma legal cria o Plano Especial referido 
em sua ementa, composto pelos cargos de provimen-
to efetivo, regidos pela Lei 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que não estejam organizados em carreiras, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Abin, e deter-
mina que os servidores que estavam ocupando esses 
cargos em 30 de novembro de 2003 sejam enquadra-
dos no mesmo Plano, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e posi-
ção relativa na tabela, conforme correlação que consta 
de seu Anexo I. 

Determina, ainda, que os cargos que compõem 
o Quadro de Pessoal da Abin sejam reclassificados, 
em ato do Poder Executivo, no Grupo Informações ou 
no Grupo Apoio, conforme as respectivas atribuições 
e requisitos de formação profissional, observando-se 
os seguintes parâmetros:

I – serão reclassificados no Grupo Infor-
mações os cargos cujas atribuições incluam, 
em diferentes níveis de complexidade e res-
ponsabilidade, o exercício de atividades de 
natureza técnico-admnistrativa relacionadas 
à obtenção, análise e disseminação de co-
nhecimentos sobre fatos e situações de ime-
diata ou potencial influência sobre o processo 
decisório e a ação governamental e sobre a 
salvaguarda e a segurança da sociedade e 
do Estado; e

II – serão reclassificados no Grupo Apoio 
os cargos cujas atribuições incluam, em dife-
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rentes níveis de complexidade e responsabi-
lidade, o exercício de atividades de suporte 
técnico-administrativo e logístico relativas ao 
exercício das competências legais a cargo da 
Abin, fazendo uso dos equipamentos e recur-
sos disponíveis para a consecução dessas 
atividades.

A medida provisória também fixa o vencimento e 
demais vantagens integrantes da estrutura remunera-
tória dos cargos que compõem o Plano Especial que 
institui que, a partir de 1º de janeiro de 2004, passa 
a compor-se de: (a) vencimento básico; (b) vantagem 
pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 
2 de julho de 2003; (c) Gratificação de Desempenho 
de Atividades de Informações (GDAI), devida aos ocu-
pantes dos cargos de nível superior e intermediário do 
Grupo Informações, quando em exercício de atividades 
inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unida-
des da Abin; (d) Gratificação de Habilitação e Qualifica-
ção, devida aos servidores que concluírem os cursos 
destinados à promoção com aproveitamento.

Além disso, disciplina os critérios para ingresso e 
progressão nas categorias funcionais de que trata. 

Como desfecho da apreciação da MP na Câmara 
dos Deputados, foi aprovado, no dia 11 de março de 
2004, o Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2004, 
conforme parecer proferido em plenário pelo Relator, 
Deputado Jamil Murad, pela Comissão Mista do Con-
gresso Nacional, que concluiu pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa; pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência; pela adequação financeira e orçamentária; e, 
no mérito, pela aprovação da MP, com incorporação 
de emendas, na forma do projeto de lei de conversão 
apresentado.

Efetivamente, o Projeto de Lei de Conversão nº17, 
de 2004, promove alterações de pequena monta na 
medida provisória.

As modificações feitas ao art. 7º determinam que 
a prova de títulos integrantes do concurso para ingres-
so na Abin tenha caráter apenas classificatório; que 
o Curso de Formação em Inteligência, que integra o 
concurso público para ingresso na Abin, terá duração 
e conteúdo definidos em ato do Diretor-Geral da enti-
dade; que essas informações serão especificadas no 
respectivo edital.

A modificação feita ao art. 9º retira a competên-
cia do Diretor-Geral da Abin para definir os cursos de 
pós-gradução que serão aceitos para progressão nas 
carreiras da entidade, atribuindo-a genericamente ao 
Poder Executivo.

Determina o art. 8º da Norma Regimental que o 
Plenário de cada uma das Casas apreciará, antes do 

exame do mérito, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária. 

No que respeita aos pressupostos de relevância 
e urgência, são atendidos em face das razões expen-
didas pelos Ministros que subscrevem a exposição de 
motivos que acompanha a Mensagem Presidencial. 

Sobre a adequação orçamentária e financeira 
da MP, além do parecer favorável recebido da Casa 
de origem, devem ser levadas em conta as seguintes 
informações fornecidas pelo Executivo na exposição 
de motivos interministerial:

Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, pode 
ser considerado plenamente atendido, uma vez que 
o acréscimo de despesa previsto para o exercício de 
2004 está previsto na proposta de Lei Orçamentária 
encaminhada ao Congresso Nacional. Para os exercí-
cios de 2005 e 2006, as estimativas de custos reduzi-
rão a margem líquida de expansão para despesas de 
caráter continuado daqueles exercícios. No entanto, 
esse aumento de despesa mostra-se compatível com 
o aumento de receita decorrente do crescimento real 
da economia previsto, conforme demonstra a série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos [...]

Em atendimento ao disposto no art. 81 da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2004, Lei nº 10.707, 
de 30 de julho de 2003, apresentamos, no Anexo II 
desta Exposição de Motivos Interministerial, a simu-
lação do impacto da despesa detalhada por elemento 
de despesa.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridici-
dade, não há qualquer reparo a fazer. O ato legislativo 
sob exame foi editado de acordo com o procedimento 
previsto no art. 62 da Carta Política, e seu conteúdo 
material não esbarra em nenhum dos limites fixados 
no § 1º do mesmo artigo e no art. 246 do Estatuto 
Supremo.

Cabe ressaltar que se trata de diploma legal que 
dispõe sobre servidores públicos da União, sobre a 
criação de cargos públicos na Administração direta e 
autárquica e fixação da respectiva remuneração, ma-
téria que deve ser disciplinada em lei ordinária, de ini-
ciativa privativa do Presidente da República (arts. 48, 
X, e 61, § 1º, II, a, e c, da Lei Maior).

Quanto ao mérito, resta sobejamente justificado 
neste caso, pois as normas constantes do presente ato 
inserem-se na política de remuneração dos servidores 
públicos do Poder Executivo adotada desde o Governo 
passado e que se mantém atualmente. Essa política 
enfatiza, de um lado, a concessão de reajustes diferen-
ciados para as chamadas carreiras de Estado e, por 
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outro, a instituição de vantagens que leva em conta a 
qualificação e o desempenho dos servidores, além de 
buscar a simplificação da estrutura remuneratória dos 
servidores públicos, mediante a absorção, pelo venci-
mento básico, de diversas outras vantagens.

Sr. Presidente, gostaria de assinalar que fiz uma 
visita ao General Jorge Armando Félix, Ministro-Chefe 
da Abin, na semana passada. O General informou-me 
que o plano estabelecido no projeto de lei de conver-
são atende, em grande parte, aos objetivos da Abin, 
ainda que outras medidas pudessem significar melhor 
eficiência de atendimento desses objetivos. No entan-
to, isso está sendo colocado à luz do que é possível, 
dentro das limitações orçamentárias presentes.

Aproveito a oportunidade para informar que, tendo 
em vista a divulgação de importante matéria de interes-
se da Abin e da Polícia Federal, fiz um convite, como 
presidente da comissão que fiscaliza as atividades da 
Abin – composta pelos presidentes das Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, bem como dos Líde-
res da Câmara e do Senado, da Maioria e da Minoria 
– para uma reunião reservada, com o intuito de obter 
informações do General Chefe da Abin, do Ministro 
da Justiça e do Diretor da Polícia Federal. O Ministro 
da Justiça e o Ministro Chefe da Abin concordaram e 
deverão marcar, possivelmente até o dia 15 de abril, 
uma reunião para exame de matéria relativa ao que foi 
publicado na revista Carta Capital sobre as atividades 
da DEA, agência dos Estados Unidos da América, e 
da Polícia Federal.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do texto do Projeto de Lei de Conversão nº 17, 
de 2004, restando prejudicada a Medida Provisória 
nº 141, de 2003.

Esse é o parecer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra

PARECER Nº 317, DE 2004

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 158, de 2003, que dispõe sobre a criação 
do Plano Especial de Cargos da Agência 
Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá ou-
tras providências.

Relator-Revisor: Senador Eduardo Matarazzo 
Suplicy

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 2002-
CN, vem ao exame desta Casa o texto da Medida Pro-
visória nº 158, de 2003, que Dispõe sobre a criação 

do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência – ABIN, e dá outras providências.

Já apreciada na Câmara dos Deputados, a MP 
sob exame foi editada pelo Presidente da República, 
segundo esclarece a exposição de motivos que a acom-
panha a Mensagem Presidencial, com o propósito de 
dotar a ABIN de quadro de pessoal mais condizente 
com a missão de produzir informações vinculadas a 
interesses estratégicos de segurança do Estado.

Por Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, o prazo de validade da MP foi prorrogado por 
mais sessenta dias, a partir de 20 de março último.

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a MP teve seus membros designados, 
mas não chegou a ser instalada.

Conteúdo da Medida Provisória

O diploma legal cria o Plano Especial referido em 
sua ementa, composto pelos cargos de provimento 
efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que não estejam organizados em carreiras, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da ABIN, e de-
termina que os servidores que estivessem ocupando 
esses cargos em 30 de novembro de 2003, sejam en-
quadrados no mesmo Plano, de acordo com as respec-
tivas atribuições, requisitos de formação profissional 
e posição relativa na tabela, conforme correlação que 
consta de seu Anexo I.

Determina, ainda, que os cargos que compõem 
o Quadro de Pessoal da ABIN sejam reclassificados, 
em ato do Poder Executivo, no Grupo Informações ou 
no Grupo Apoio, conforme as respectivas atribuições 
e requisitos de formação profissional, observando-se 
os seguintes parâmetros:

I – serão reclassificados no Grupo Informações 
os cargos cujas atribuições incluam, em diferentes 
níveis de complexidade e responsabilidade, o exercí-
cio de atividades de natureza técnico-administrativa 
relacionadas á obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos sobre fatos e situações de imediata 
ou potencial influência sobre o processo decisório e a 
ação governamental e sobre a salvaguarda e a segu-
rança da sociedade e do Estado; e

II – serão reclassificados no Grupo Apoio os car-
gos cujas atribuições incluam, em diferentes níveis de 
complexidade e responsabilidade, o exercício de ati-
vidades de suporte técnico-administrativo e logístico 
relativas ao exercício das competências legais a cargo 
da ABIN, fazendo uso dos equipamentos e recursos 
disponíveis para a consecução dessas atividades.

A Medida Provisória também fixa o vencimento e 
demais vantagens integrantes da estrutura remunera-
tória dos cargos que compõem o Plano Especial que 
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institui, que a partir de 1º de janeiro de 2004, passa 
a compor-se de: (a) vencimento básico, (b) vantagem 
pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698, de 
2 de julho de 2003; (c) Gratificação de Desempenho 
de Atividades de Informações (GDAI), devida aos ocu-
pantes dos cargos de nível superior e intermediário do 
Grupo Informações, quando em exercício de ativida-
des inerentes às atribuições do respectivo cargo nas 
unidades da ABIN; e (d) Gratificação de Habilitação e 
Qualificação, devida aos servidores que concluírem os 
cursos destinados à promoção com aproveitamento.

Além disso, disciplina os critérios para ingresso e 
progressão nas categoriais funcionais de que trata.

Resultado da apreciação na Casa de origem

Como desfecho da apreciação da MP na Câmara 
dos Deputados, foi aprovado, no dia 11 de março de 
2004, o Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2004, 
conforme parecer proferido em Plenário pelo Relator, 
Deputado Jamil Haddad, pela Comissão Mista do Con-
gresso Nacional, que concluiu pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa; pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia; pela adequação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação da MP, com incorporação de 
emendas, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado.

Efetivamente, o Projeto de Lei de Conversão nº 
17, de 2004, promove alterações de pequena monta 
na Medida Provisória.

As modificações feitas ao art. 7º determinam que 
a prova de títulos integrante do concurso para ingres-
so na ABIN tenha caráter apenas classificatório e que 
o Curso de Formação em Inteligência, que integra o 
concurso público para ingresso na ABIN, terá duração 
e conteúdo definidos em ato do Diretor-Geral da en-
tidade e que essas informações serão especificadas 
no respectivo edital.

A modificação feita ao art. 9º retira a competên-
cia do Diretor-Geral da ABIN para definir os cursos de 
pós-graduação que serão aceitos para progressão nas 
carreiras da entidade, atribuindo-a, genericamente, ao 
Poder Executivo.

II – Análise

Determina o art. 8º da Norma Regimental que o 
Plenário de cada uma das Casas apreciará, antes do 
exame do mérito, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária. No que respeita 
aos pressupostos de relevância e urgência, são aten-
didos em face das razões expendidas pelos Ministros 

que subscrevem a exposição de motivos que acompa-
nha a Mensagem Presidencial.

Sobre a adequação orçamentária e financeira 
da MP, além do parecer favorável recebido da Casa 
de origem, devem ser levadas em conta as seguintes 
informações fornecidas pelo Executivo na exposição 
de motivos interministerial:

Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2001, pode ser 
considerado plenamente atendido, uma vez que o 
acréscimo de despesa previsto para o exercício de 
2004 está previsto na proposta de Lei Orçamentária 
encaminhada ao Congresso Nacional. Para os exercí-
cios de 2005 e 2006, as estimativas de custos reduzi-
rão a margem líquida de expansão para despesas de 
caráter continuado daqueles exercícios. No entanto, 
esse aumento de despesa mostra-se compatível com 
o aumento de receita decorrente do crescimento real 
da economia previsto, conforme demonstra a série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos (..)

Em atendimento ao disposto no art. 81 da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2004, Lei nº 10.707, 
de 30 de julho de 2003, apresentamos, no Anexo II 
desta Exposição de Motivos lnterministerial a simula-
ção do impacto da despesa, detalhada por elemento 
de despesa.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juri-
dicidade, não há qualquer reparo a fazer. O ato legis-
lativo sob exame foi editado de acordo com o proce-
dimento previsto no art. 62 da Carta Política, e seu 
conteúdo material não esbarra em nenhum dos limi-
tes fixados no § 1º do mesmo artigo e no art. 246 do 
Estatuto Supremo.

Cabe ressaltar que se trata de diploma legal que 
dispõe sobre servidores públicos da União e sobre 
criação de cargos públicos na Administração direta 
e autárquica e fixação da respectiva remuneração, 
matéria que deve ser disciplinada em lei ordinária, de 
iniciativa privativa do Presidente da República (arts. 
48, X, e 61, § 1º, II, a e c, da Lei Maior).

Quanto ao mérito, resta sobejamente justificado 
neste caso, pois as normas constantes do presente 
ato inserem-se na política de remuneração dos ser-
vidores públicos do Poder Executivo adotado desde 
o Governo passado e que se mantém atualmente. 
Essa política enfatiza, de um lado, a concessão de 
reajustes diferenciados para as chamadas carreiras 
de Estado e, por outro, a instituição de vantagens que 
levem em conta a qualificação e o desempenho dos 
servidores, além de buscar a simplificação da estru-
tura remuneratória dos servidores públicos, median-
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te a absorção, pelo vencimento básico, de diversas 
outras vantagens.

III – Voto

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do texto do Projeto de Lei de Conversão nº 17, 
de 2004, restando prejudicada a Medida Provisória 
nº 148, de 2003.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy,  Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável.

Cópia do parecer encontra-se à disposição das 
Srªs e dos Srs. Senadores em suas bancadas.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, em 
apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator: Deputado 
Jamil Murad (PcdoB – SP), e do Relator revisor, Senador 
Eduardo Suplicy, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos ao mérito da matéria.
Em discussão o Projeto de Lei de Conversão, 

a Medida Provisória e das emendas, em turno único. 
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que 
tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas apre-
sentadas perante a Comissão Mista.

A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o texto do Projeto de Lei de Con-

versão aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 17, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 158, de 2003)

Dispõe sobre a criação do Plano Es-
pecial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência – ABIH e dá outras providên-
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Plano Especial de Cargos da 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, composto 
pelos cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, que não estejam 
organizados em carreiras, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da ABIN.

§ 1º Os servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo de que trata o caput deste artigo, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da ABIN em 30 
de novembro de 2003, serão enquadrados no Plano 
Especial de Cargos instituído neste artigo, de acordo 
com as respectivas atribuições, requisitos de forma-
ção profissional e posição relativa na tabela, conforme 
Anexo I desta Lei.

§ 2º Na aplicação do disposto neste artigo, não 
poderá ocorrer mudança de nível.

Art. 2º Os cargos que compõem o Quadro de Pes-
soal da ABIN seria reclassificados, em ato do Poder 
Executivo, no Grupo Informações ou no Grupo apoio, 
conforme as respectivas atribuições e requisitou de 
formação profissional, observando-se os seguintes 
parâmetros;

I – serão reclassificados no Grupo Informações 
os cargos cujas atribuições incluam, em diferentes 
níveis de complexidade e responsabilidade, o exercí-
cio de atividades de natureza técnico-administrativa 
relacionadas à obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos sobre fatos e situações de imediata 
ou potencial influência sobre o processo decisório e a 
ação governamental e sobre a salvaguarda e a segu-
rança da sociedade e do Estado; e

II – serão reclassificados no Grupo Apoio os car-
gos cujas atribuições incluam, em diferentes níveis de 
complexidade e responsabilidade, o exercício de ati-
vidades de suporte técnico-administrativo e logístico 
relativas ao exercício das competências legais a cargo 
da ABIN, fazendo uso dos equipamentos e recursos 
disponíveis para a consecução dessas atividades.

Art. 3º Os cargos de nível superior e intermediário 
do Grupo Informações do Quadro de Pessoal da ABIN 
referidos no art. 1º desta Lei, que estejam vagos na data 
da publicação desta Lei e os que vierem a vagar, serão 
transformados em cargos de Analista de Informações, 
de nível superior, e de Assistente de Informações, de 
nível intermediário, do Plano Especial de Cargos da 
ABIN, conforme o nível correspondente.

Art. 4º Os cargos reclassificados no Grupo Apoio 
integrantes do Plano a que se refere esta Lei serão 
extintos quando vagos.

Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2004, o ven-
cimento básico dos cargos de que trata o art. 1º desta 
Lei serão os constantes do Anexo II desta Lei.

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL640     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL640     MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL640     



Março de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 08791 

Parágrafo único. Sobre os valores da tabela cons-
tante do Anexo II desta Lei incidirá o índice que vier 
a ser concedido a titulo de revisão geral da remune-
ração dos servidores públicos federais, a partir de ja-
neiro de 2004.

Art. 6º aplica-se aos servidores ocupantes dos 
cargos de que trata o art. 1º desta Lei a vantagem 
pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.693, de 
2 de julho de 2003.

Art. 7º o ingresso nos cargos de que trata o art. 
1º desta Lei far-se-á mediante prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, no 
primeiro padrão de vencimento da classe inicial do 
respectivo cargo.

§ 1º A avaliação dos títulos, quando prevista, terá 
caráter meramente classificatório.

§ 2º São requisitos para ingresso nos cargos in-
tegrantes do Plano Especial da Cargos da ABIN:

I – diploma de conclusão de ensino superior e 
habilitação legal especifica, se for o caso, conforme 
definido no edital do concurso, para os cargos de ní-
vel superior; e

II – diploma de conclusão de ensino médio e 
habilitação legal específica, se for o caso, conforme 
definido no edital do concurso, para os cargos de ní-
vel intermediário.

§ 3º O concurso público referido no caput deste 
artigo poderá ser organizado es duas etapas, confor-
me dispuser o edital de abertura do certame, obser-
vando-se que:

I – a primeira etapa constituir-se-á de 3 (três) fa-
ses, eliminatórias ou classificatórias, que inclua provas 
escritas, investigação para concessão de credencial 
da segurança e avaliação de sanidade física e mental, 
mediante a realização de exames médicos e laborato-
riais, conforme disposto no edital do certame; e

II – a segunda etapa, de caráter eliminatório e 
classificatório, consistirá na realização da Curso de 
Formação em Inteligência, com duração e regras ge-
rais definidas em Ato do Diretor-Geral da ABIN e es-
pecificadas no edital de concurso.

Art. 8º O desenvolvimento do servidor no Plano 
Especial de Cargos da ABIN ocorrerá mediante pro-
gressão funcional e promoção.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, progressão fun-
cional é a passagem do servidor para o padrão de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma 
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor 
do último padrão de uma classe para o primeiro da 
classe imediatamente superior.

§ 2º A progressão funcional e a promoção ob-
servarão os requisitou e as condições a serem fixados 
em ato do Poder Executivo, devendo levar em consi-

deração os resultados da avaliação de desempenho 
do servidor.

§ 3º Até que sejam aditados os atos de que tra-
tam os §§ 1º e 2º deste artigo aplicam-se, para fins de 
progressão funcional e promoção, as normas vigentes 
na data da publicação desta lei.

§ 4º Na contagem do interstício necessário à 
promoção e à progressão, será aproveitado o tempo 
computado até a data em que tiver sido feito o enqua-
dramento decorrente da aplicação do disposto no § 1º 
do art. 1º desta lei.

Art. 9º São requisitas para habilitação e qualifica-
ção para investidura e promoção nos cargos do Grupo 
Informações do Quadro de Pessoal da ABIN:

I – Curso de Formação em Inteligência, destinado 
aos candidatos de nível superior e de nível interme-
diário para investidura no cargo, com vistas es capa-
citá-los ao desempenho das atribuições inerentes ao 
cargo e à assimilação dos valores éticos da atividade 
de Inteligência;

II – Cursos de Especialização e de Aperfeiçoa-
mento em Inteligência, destinados a servidores ocupan-
tes de cargos de nível superior e de nível intermediário, 
para o aprimoramento do desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo e à habilitação para promoção às 
Classes B e C, respectivamente; e

III – Curso Avançado de Inteligência, destinado 
a servidores ocupantes de cargos de nível superior, 
para o aprimoramento do desempenho das atribuições 
inerentes ao cargo e à habilitação para promoção à 
Classe Especial.

§ 1º Ato do Poder Executivo definirá os cursos 
de pós-graduação em sentido ampla, de mestrado e 
de doutorado, pertinentes à atividade de Inteligência, 
considerados equivalentes aos cursos de que tratam 
os incisos II e III do caput deste artigo.

§ 2º Os pré-requisitos para matricula nos cursos 
de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo 
serão definidos em ato do Diretor-Geral da ABIN.

§ 3º Os servidores que concluírem, com aproveita-
mento, na forma do regulamento, os cursos referidos 
nos incisos II e III do caput deste artigo farão jus à 
Gratificação de Habilitação e Qualificação – GHQ, nos 
seguintes percentuais, incidentes sobre o vencimento 
básico, e não cumulativos:

I – 10% (dez por cento) no caso de Curso de Espe-
cialização em Inteligência, para acesso à classe B;

II – 15% (quinze por cento) no caso de Curso 
da Aperfeiçoamento em Inteligência, para acesso à 
classe C; e

III – 20% (vinte por cento), no caso de Curso Avan-
çado em Inteligência, para acesso à classe Especial.
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Art. 10. Os ocupantes dos cargos do Plano Espe-
cial de Cargos da ABIN, serão submetidos periodi-
camente a avaliação de desempenho, conforme dis-
posto na legislação em vigor aplicável aos servidores 
públicos federais e em normas específicas a serem 
estabelecidas em ato do Diretor–Geral da ABIN que 
permitam avaliar a atuação do servidor no exercício 
do cargo e no âmbito da sua área de responsabilidade 
ou especialidade.

Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desem-
penho de Atividades de Informação – GDAI, devida aos 
ocupantes dos cargos de nível superior e intermediário 
do Grupo Informações integrantes do Plano Especial 
de Cargos da ABIN, quando em exercício de ativida-
des inerentes às atribuições do respectivo cargo nas 
unidades da Agência.

Art. 12. A GDAI será atribuída em função do de-
sempenho individual do servidor e do desempenho 
institucional da ABIN, na forma estabelecida em ato 
do Poder Executivo.

§ 1º A GDAI será paga com observância dos 
seguintes percentuais e limites:

I – até 30% (trinta por cento), incidente sobre o 
vencimento básico do servidor, em decorrência dos 
resultados da avaliação de desempenho individual; e

II – até 25% (vinte e cinco por cento), incidente 
sobre o maior vencimento básico do cargo, em decor-
rência dos resultados da avaliação institucional.

§ 2º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho do órgão no alcance dos 
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos 
e atividades prioritárias e características específicas 
compatíveis com as atividades da ABIN.

§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a 
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri-
buições do cargo, com foco na sua contribuição indivi-
dual para o alcance dos objetivos organizacionais.

Art. 13. O titular de cargo de provimento efetivo 
do Plano Especial de Cargos da ABIN, quando inves-
tido em cargo de Natureza Especial ou do Grupo–Di-
reção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 
6 e 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do 
Governo Federal, fará jus à GDAI, calculada em seu 
valor máximo.

Art. 14. O titular de cargo de provimento efetivo 
do Plano Especial de Cargos da ABIN, que não se 
encontre na situação prevista nos arts. 11 e 13 desta 
lei somente fará jus à GDAI:

I – quando cedido para a Presidência ou Vice-
Presidência da República, calculada como se estivesse 
em exercício na ABIN; ou

II – quando cedido para outros órgãos ou en-
tidades do Governo Federal, se investido em cargo 

em comissão DAS nível 4, ou equivalente, em valor 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do 
seu valor máximo.

Art. 15. Enquanto não for regulamentada e até que 
sejam processados os resultados do primeiro período 
de avaliação de desempenho, a GtAI será paga nos 
valores correspondentes a 50% (cinqüenta por cento) 
do seu valor máximo.

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir da regulamentação e da fixação 
das matas de desempenho, observado o que dispõe 
o caput do art. 12 desta lei.

§ 2º A data de publicação no Diário Oficial da 
União da fixação das metas de desempenho cons-
titui o marco temporal para o início do período de 
avaliação.

§ 3º Deverão ser compensada as diferenças 
eventualmente pagas a maior ou a menor, no perí-
odo, em função da aplicação do previsto no caput 
deste artigo.

Art. 16. A GDAI integrará os proventos da apo-
sentadoria e das pensões, de acordo com:

I – a média dos valores recebidos nos últimos 60 
(sessenta) meses; ou

II – o valor correspondente a 30% (trinta por cen-
to) do seu valor máximo, quando percebida por período 
inferior a 60 (sessenta) meses.

Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões 
instituídas até o dia anterior ao da vigência desta lei 
aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.

Art. 17. A aplicação do disposto nesta lei aos ina-
tivos e pensionistas não poderá implicar redução de 
remuneração, de proventos e de pensões.

Parágrafo único. Constatada a redução de re-
muneração, de provento ou de pensão decorrente da 
aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga 
a título de vantagem pessoal nominalmente identifica-
da, sujeita exclusivamente à atualização decorrente 
de revisão geral da remuneração dos servidores pú-
blicos federais.

Art. 18. Na hipótese de redução de remunera-
ção de servidor, decorrente da aplicação do disposto 
nesta lei, a diferença será paga a título da vantagem 
pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida 
por ocasião da reorganização ou reestruturação de 
sua tabela remuneratória, concessão de reajustes, 
adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer 
natureza ou do desenvolvimento no Plano Especial 
de Cargos da ABIN.

Art. 19. O servidor ativo beneficiário da GDAI que 
obtiver na avaliação pontuação inferior a 50% (cinqüen-
ta por cento) do seu valor máximo em 2 (duas) ava-
liações individuais consecutivas será imediatamente 
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submetido a processo de capacitação, sob responsa-
bilidade da ABIN.

Art. 20. O titular de cargo de provimento efetivo 
do Plano Espacial de Cargos da ABIN habilitado e 
qualificado nos Cursos de Aperfeiçoamento, de Espe-
cialização em Inteligência e Avançado em Inteligência 
fará jus à Gratificação de Habilitação e Qualificação, 
conforme percentuais estabelecidos no § 3º do art. 9º 
desta lei.

Parágrafo único. Ato conjunto do Ministro de Es-
tado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Mi-
nistro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República estabelecerá 
as equivalências dos cursos realizados pela extinta Es-
cola Nacional de Informações, pelo extinto Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos 
e pela Escola de Inteligência com os cursos de que 
trata o caput deste artigo, para fins de concessão da 
Gratificação de Habilitação e Qualificação.

Art. 21. O ocupante de cargo de provimento efe-
tivo do Plano Especial de Cargos da ABIN portador 
dos títulos de mestre ou de doutor, em cursos que 
atendam ao disposto no § 1º do art. 9º desta lei, fará 
jus à Gratificação de Habilitação e Qualificação nos 
percentuais correspondentes aos Cursos de Especia-
lização em Inteligência ou Avançado em Inteligência, 
respectivamente.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
não se aplica às aposentadorias e às pensões concedi-
das até o dia anterior à data de publicação desta lei.

Art. 22. Ao titular de cargo de provimento efetivo 
do Plano Especial de Cargos da ABIN do Grupo Infor-
mações não se aplica o disposto no art. 14 da Lei nº 
8.162, de 8 de janeiro da 1991, nem faz jus à percep-
ção das seguintes vantagens remuneratórias:

I – Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Informações Estratégicas – GDI de que trata o art. 2º 
da Lei nº 9.651, de 27 de maio de 1998;

II – Gratificação de Atividade – GAE de que trata 
a Lei Delegada nº 13, de 27 da agosto de 1992;

III – Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA de que trata a Lei nº 
10.404, de 9 de janeiro de 2002; e

IV – as referentes à conclusão do Curso de For-
mação Básica em Inteligência, do Curso de Formação 
Básica em Inteligência II e do Curso de Aperfeiçoa-
mento em Inteligência.

Parágrafo único. Ao titular de cargo de provimento 
efetivo do Grupo Apoio do Plano Especial de Cargos 
da ABIN aplicam-se as vedações constantes do caput 
deste artigo, ressalvando-se apenas o direito à per-
cepção da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Administrativa – GDATA.

Art. 23. O Diretor-Geral da ABIN fixará periodica-
mente a lotação ideal da Agência, inclusive para fins 
de remoção da pessoal.

Art. 24. É de 40 (quarenta) horas semanais a jor-
nada de trabalho dos integrantes do Plano Especial de 
Cargos da ABIN, ressalvadas as hipóteses amparadas 
em legislação específica.

Art. 25. Fica vedada a cessão de servidores ocu-
pantes de cargos do Plano Especial de Cargos da 
ABIN para outros órgãos ou entidades da administra-
ção pública federal, de Estados, do Distrito Federal e 
de Municípios durante os primeiros 10 (dez) anos de 
efetivo exercício na ABIN, excetuando-se os casos 
previstos em lei e aqueles que se configurarem como 
de excepcional interesse público, assim caracterizados 
pelo Presidente da República.

Art. 26. O exercício de atividades na ABIN é de 
caráter permanente e em regime de tempo integral, 
não podendo o ocupante de cargo do Plano Especial 
de Cargos instituído pelo art. 1º desta lei recusar-se a 
desempenhar qualquer missão, desde que compatível 
com suas atribuições legais.

Parágrafo único. Os servidores da ABIN, no exer-
cício de suas funções, ficam também submetidos ao 
conjunto de deveres e responsabilidades previstos 
em código de ética do profissional de inteligência, de 
competência interna.

Art. 27. Os titulares de cargo de provimento efetivo 
do Plano Especial de Cargos da ABIN ficam obrigadas 
a ressarcir ao erário pela participação em cursos ou 
estágios de capacitação, realizados no Brasil ou no 
exterior, inclusive nos cursos de que tratam os incisos 
II e III do caput do art. 9º desta lei, nas hipóteses de 
exoneração a pedido ou declaração de vacância antes 
de decorrido período igual ao de duração do evento.

Parágrafo único. Ato do Diretor-Geral da ABIN fi-
xará os valores das indenizações referidas no caput 
deste artigo, respeitado o limite de despesas realiza-
das pelo Poder Público.

Art. 28. Os servidores de nível superior e inter-
mediário reclassificados no Grupo Informações, não 
habilitados no curso de que trata o inciso I do caput 
do art. 9º desta Lei, serão submetidos a processo se-
letivo específico para matrícula em curso especial de 
formação,que equívalerá ao Curso de Formação em 
Inteligência, de acordo com programação a ser insti-
tuída pela Escola de Inteligência.

Art. 29. São atribuições do Cargo de Analista de 
Informações:

I – planejar, executar, coordenar, supervisionar 
e controlar:
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a) a produção de conhecimentos de Inteligência 
de interesse para o Estado e a sociedade sobre a si-
tuação nacional e internacional;

b) as ações de salvaguarda de assuntos sensíveis, 
relativos aos interesses da sociedade e do Estado;

c) as operações de Inteligência;
d) as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico ou tecnológico, direcionadas à obtenção e 
análise de dados e à segurança da informação;

e) o desenvolvimento de recursos humanos para 
a atividade de Inteligência; e

II – desenvolver e operar sistemas e equipamen-
tos necessários à atividade de Inteligência.

Art. 30. Os cargos de Auxiliar de Informações do 
Quadro de Pessoal da Abin passam a denominar-se 
Assistente de Informações do Plano Especial de Car-
gos da Abin.

Parágrafo único. É atribuição do cargo de Assis-
tente de Informações dar suporte especializado às 
atividades decorrentes das atribuições definidas no 
art. 29 desta Lei.

Art. 31. As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
da União.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – De acordo com a inversão da pauta apro-
vada em requerimento, vamos passar para o Item 5:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 159, de 2003, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder subvenção 
econômica à Companhia de Navegação do 
São Francisco – FRANAVE.

Relator revisor: Senador Sérgio Guerra
A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 

deliberativas ordinárias de 23, 24 e 25 do corrente, 
quando teve sua apreciação sobrestada em virtude 
da falta de acordo de Lideranças para deliberação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2004.

À Medida Provisória não foram apresentadas 
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame 
(PSDB – SP), preliminarmente pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária; e quanto 
ao mérito, favorável à Medida Provisória.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por 
esta Presidência no dia 19 de janeiro e não 
se instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 2 de fevereiro, 
tendo sido apreciado naquela Casa no dia 11 
de março;

– o prazo de quarenta e cinco dias para 
apreciação da matéria pelo Congresso Nacio-
nal esgotou-se no dia 4 de março, e o de ses-
senta dias de vigência, no dia 19, tendo sido 
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 17 de 
março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Designo o nobre Senador Sérgio Guerra, do PSDB 
do Estado de Pernambuco, Relator revisor.

Tem V. Exª a palavra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para pro-

ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nos termos do art. 62, §5º da Constituição Federal, e 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
cabe a esta Casa deliberar sobre o atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e de ur-
gência, além da adequação orçamentária e financei-
ra e do mérito da medida provisória submetida a sua 
apreciação.

A relevância e urgência da Medida Provisória nº 
159, de 23 de dezembro de 2003, estão justificadas 
pela necessidade de se dar o amparo legal, antes do 
final do exercício de 2003, aos repasses da União para 
a Franave, considerados pelo Tribunal de Contas da 
União como subvenções econômicas, por força da si-
tuação de liquidação da referida entidade estatal. Cabe 
ressaltar ainda que a matéria não se inclui entre aque-
las sobre as quais o Poder Executivo está impedido 
de dispor por medida provisória, conforme art. 62, §1º 
da Constituição Federal.

A adequação orçamentária e financeira está ga-
rantida pela compatibilidade da presente medida pro-
visória com as normas referentes ao Plano Plurianual, 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentá-
ria de 2003. No mérito, pode-se afirmar que a medida 
provisória se legitima pela Resolução nº 13, de 10 de 
maio de 2001, do Conselho Nacional de Desestati-
zação, que autorizou a alienação pela Franave das 
embarcações disponíveis e desembaraçadas, bem 
como dos equipamentos ligados à operação fluvial, 
providência essa implementada, até o momento, ape-
nas parcialmente.

Voto
Assim, em face das razões acima expostas, voto 

pela aprovação da Medida Provisória nº 159, de 2003, 
nos termos em que foi originalmente editada.
É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 318,DE 2004

De Plenário, sobre a Medida Provisó-
ria nº 159,de 23 de dezembro de 2003, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder sub-
venção económica á Companhia de Nave-
gação do São Francisco – FRANAVE.

Relator-Revisor Senador Sérgio Guerra

I – Relatório

O Presidente da República, nos termos do art. 62 
da Constituição Federal, adotou a Medida Provisória nº 

159, de 23 de dezembro de 2003, que “autoriza o Poder 
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Executivo a conceder subvenção econômica à Compa-
nhia de Navegação do São Francisco (Franave)”.

A Medida Provisória em questão tem por intuíto 
pennitir, em cumprimento a determinação do Tribunal 
de Contas da União (TCU), que a Franave, empresa 
estatal vincülada ao Ministério dos Transportes e que 
se encontra em processo de liquidação, receba re-
passes financeiros da União para a cobertura de seu 
déficit de manutenção.

A Exposição de Motivos nº 40, de 18 de dezem-
bro de 2003, do Ministro de Estado dos Transportes 
informa, explicitainente, que o TCU, por intermédio do 
Acórdão nº 165, de 2001, determinou que o Ministério 
dos Transportes somente incluísse na proposta orçai-
mentária da Franave créditos destinados a custeio ou 
outros que possam ser caracterizados como subvenção 
econômica, se os mesmos estivessem expressamente 
autorizados em lei especial. Nesse sentido o art. 4º da 
Medida Provisória nº 2.217, de 2001, autorizou o Poder 
Executivo a conceder subvençôes econômicas para a 
empresa em tela até 31 de dezembro de 2002.

Como a Franave não pode ser liquidada até o 
final do exercício de 2002, o Ministério dos Transpor-
tes, com o intuito de não prejudicar a empresa, elabo-
rou proposta orçamentária para o exercício de 2003, 
necessitando de nova autorização legislativa, que foi 
concedida, sob a forma da Medida Provisória sob exa-
me, até 31 de dezembro de 2004.

Submetida â apreciação da Câmara dos Depu-
tados, a mesma foi aprovada nos termos originais e 
encaminhada á apreciação deste Senado Federal.

Não foram apresentadas emendas à MPV nº 

159, de 2003.

II – Análise

Nos termos do art 62, § 5º, da Constituição Fe-
deral e da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, cabe a esta Casa deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e de urgência, além da adequação orçamentária e fi-
nanceira e do mérito da medida provisória submetida 
a sua apreciação.

A relevância e a urgência da MPV nº 159, de 23 
de dezembro de 2003, estão justificadas pela neces-
sidade de se dar amparo legal, antes do fmal do exer-
cício de 2003, aos repasses da União para a Franave, 
considerados pelo TCU como subvençôes econômicas, 
por força da situação de liquidação da referida entidade 
estatal. Cabe ressaltar, ainda, que a matéria não se 
inclui entre aquelas sobre as quais o Poder Executivo 
está impedido de dispor por medida provisória, confor-
me o art. 62, § 1º da Constituição Eederal.

A adequação orçamentária e financeira está ga-
rantida pela compatibilidade da presente Medida Pro-
visória com as normas referentes aoPlano Plurianual, 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentá-
ria de 2003. No mérito, pode-se afirmar que a Medida 
Provisória se legitima pela Resolução nº 13, de 10 
de maio de 2001, do Conselho Nacional de Desesta-
tização, que autorizou a alienação pela Franave das 
embarcações disponíveis e desembaraçadas, bem 
como dos equipamentos ligados à operação fluvial, 
providência essa implementada, até o momento, ape-
nas parcialmente.

III – Voto

Assim, em face das razões acima expostas, voto 
pela aprovação da Medida Provisória nº 159, de 2003, 
nos termos em que foi originalmente editada.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. – Sér-
gio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – O parecer é favorável à medida 
provisória.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da Medi-
da Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
1, de 2002-CN.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB – SP), e do 
Relator revisor, nobre Senador Sérgio Guerra, pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência e pela adequação financeira e or-
çamentária da medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se, portanto, à apreciação do mérito.
Em discussão a medida provisória, em turno 

único.
V. Exª deseja a palavra para discutir, nobre Se-

nador César Borges?
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Exata-

mente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Com a palavra o Senador César 
Borges para discutir.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quere-
mos aproveitar esta oportunidade, quando uma medi-
da provisória autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção econômica à Companhia de Navegação 
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do São Francisco – Franave, para discutir a questão 
do São Francisco.

A Franave é uma companhia que muitos servi-
ços já prestou a toda a região do São Francisco, em 
especial ao trecho navegável do São Francisco, que 
hoje praticamente vai apenas de Juazeiro à cidade 
baiana de Ibotirama, já que de Ibotirama a montante 
é impossível à navegação pelo rio São Francisco por 
meio das chatas operadas pela Franave.

Sr. Presidente, essa hidrovia, sem sombra de 
dúvida, é o sonho de toda a região ribeirinha do São 
Francisco, sendo de fundamental importância para o 
escoamento da produção de grãos do oeste da Bahia. 
Os grãos produzidos na região de Barreiras – no re-
cém-criado Município de Luís Eduardo Magalhães, 
que tanto orgulha a Bahia e o Brasil por sua pujança 
econômica, apesar de ter apenas dois anos de criação 
– transitam por via rodoviária até a cidade de Ibotira-
ma. De lá, são escoadas para Juazeiro e distribuídas 
para o Nordeste por meio das chatas da Franave. As 
cargas compõem-se se grãos, farelo, óleo de soja, 
milho, gipsita, polpa de tomate etc. Há um potencial 
muito grande, Sr. Presidente, inclusive para o trans-
porte de contêineres.

Com certeza, haveria a possibilidade de aumen-
to das cargas em muitas toneladas, que poderiam ser 
transportadas por via fluvial. A partir do porto construído 
pelo Governo do Estado na cidade de Juazeiro, a carga 
seria distribuída para todo o Nordeste e para exportação 
pelo porto de Aratu, na cidade de Candeias. Poderia 
ser utilizada também a Ferrovia Centro-Atlântica, que 
liga o Porto de Aratu a Juazeiro.

Sr. Presidente, essa hidrovia precisa de inves-
timentos para operar de forma econômica por meio 
de chatas que tenham um calado de, ao menos, 2,5 
metros de profundidade. Entretanto, a calha do rio 
São Francisco não tem, hoje, mais do que 1,5 metro 
de profundidade garantida para o trânsito das chatas. 
Sendo assim, a revitalização do rio São Francisco é 
uma grande questão de interesse nacional. É inte-
ressante para os Estados da Bahia, de Pernambuco, 
de Minas Gerais, de Alagoas, de Sergipe. Portanto, é 
muito importante para o Nordeste, mas infelizmente o 
Governo Federal teima em falar em transposição do 
rio São Francisco e não cuida da sua necessária revi-
talização, inclusive da sua hidrovia. 

Esse é o grande rio da integração nacional que, 
com investimentos relativamente pequenos, que não 
chegam a mais de R$40 ou R$50 milhões, poderia 
viabilizar-se o funcionamento de uma grande hidro-
via da cidade de Ibotirama à cidade de Juazeiro. No 
entanto, Sr. Presidente, no Orçamento deste ano, em 

que constam R$10 milhões destinados à revitalização 
do rio São Francisco, não foi aplicado absolutamente 
nem R$1 nesse projeto e já decorreram três meses, 
ou seja, o primeiro trimestre. Enquanto isso, discursos 
são feitos até mesmo pelo Presidente da República 
no sentido de que vai fazer a transposição do rio São 
Francisco, mas a revitalização não é feita ou mesmo 
qualquer ação em benefício do rio.

Então, neste momento em que se fala de um 
apoio financeiro à Franave, não poderíamos deixar de 
lembrar às autoridades federais ligadas ao assunto, 
seja o Ministério dos Transportes, seja o Ministério de 
Integração Nacional, sejam os responsáveis pela Co-
devasf, que pensem em viabilizar essa hidrovia para 
que haja uma maior economia.

Eram essas as colocações que queríamos fa-
zer nesta oportunidade em que se vota uma medida 
provisória para se resolver o problema financeiro da 
Franave.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação a medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados e ao Presidente da República.

É a seguinte a Medida Provisória apro-
vada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159, DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção econômica à Companhia de Na-
vegação do São Francisco – FRANAVE.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a con-

ceder subvenções econômicas para a cobertura de 
déficit de manutenção da Companhia de Navegação 
do São Francisco – FRANAVE, até 31 de dezembro 
de 2004.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Item 6:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 18, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 18, de 2004, proveniente 
da Medida Provisória nº 160, de 2003, que dis-
põe sobre a instituição de Gratificação Tempo-
rária para servidores Técnico-Administrativos 
e Técnico-Marítimos das Instituições Federais 
de Ensino e dá outras providências.

Relator Revisor: Senador Flávio Arns

Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns, Re-
lator Revisor.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, passo à leitura, em pri-
meiro lugar, do relatório.

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, vem ao exame desta Casa o texto do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 18, de 2004 (proveniente 
da Medida Provisória nº 160, de 2003), que dispõe 
sobre a instituição de Gratificação Temporária para os 
servidores Técnico-Administrativos e Técnico-Maríti-
mos das Instituições Federais de Ensino, e dá outras 
providências.

Já apreciada na Câmara dos Deputados, a me-
dida provisória sob exame foi editada pelo Presidente 
da República, segundo esclarece a exposição de mo-
tivos que acompanha a Mensagem Presidencial, para 
dar cumprimento a acordo celebrado entre o Governo 
e a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores das 
Universidades Brasileiras (Fasubra) e o Sindicato Na-
cional dos Servidores Federais da Educação Básica e 
Profissional (Sinasefe). Trata-se, segundo a exposição 
de motivos, de um primeiro passo, de caráter emer-
gencial e provisório, no sentido da reestruturação da 
remuneração dos servidores em questão, a ser pau-
tada pelos limites orçamentários e legais. 

O valor da gratificação criada pela MP é propor-
cional aos atuais vencimentos dos servidores e esca-
lonado de acordo com os níveis dos cargos (auxiliar, 
intermediário e superior), sendo os pagamentos pro-
gramados com efeitos financeiros crescentes, com 
vigência a partir de dezembro de 2003, novembro de 
2004 e dezembro de 2004.

Note-se que a gratificação só é devida aos servi-
dores efetivos das instituições federais de ensino não 
integrantes dos quadros de Professores e de Procu-
rador Federal.

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a MP teve seus membros designados, 
mas não chegou a ser instalada. Por ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, o prazo de validade 
da MP foi prorrogado por mais 60 dias, a partir de 20 
de março último.

Resultado da apreciação na Casa de origem
Como desfecho da apreciação da MP na Câmara 

dos Deputados, foi aprovado o Projeto de Lei de Con-
versão nº 18, de 2004, tendo o parecer de plenário con-
cluído pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
da MP com a incorporação de uma emenda, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão apresentado.

Efetivamente, o Projeto de Lei de Conversão nº 18, 
de 2004, que ora vem à revisão desta Casa, promove 
somente uma emenda ao texto da MP, consistente no 
aditamento de parágrafo único ao art. 3º, com o pro-
pósito de autorizar a antecipação do pagamento dos 
adicionais remuneratórios programados para dezembro 
de 2003, novembro de 2004 e dezembro de 2004.

II – Análise

Determina o art. 8º da Norma Regimental que o 
Plenário de cada uma das Casas apreciará, antes do 
exame do mérito, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

No que respeita os pressupostos de relevância e 
urgência, são atendidos em face das razões expendidas 
na exposição de motivos que acompanha a Mensagem 
Presidencial, especialmente no tocante ao propósito 
de cumprir acordo celebrado com os servidores. 

Sobre a adequação orçamentária e financeira das 
disposições normativas sob exame, além do parecer 
favorável recebido da Casa de origem, deve ser leva-
do em conta que, segundo a exposição de motivos, a 
medida implica acréscimo da despesa com pessoal 
e encargos da ordem de R$16,02 milhões, em 2003, 
R$143,6 milhões, em 2004, e R$314,8 milhões, em 
2005, quando a despesa estará atualizada, abrangendo 
cento e quarenta e cinco mil e um servidores públicos 
federais. Esse aumento da despesa é considerado 
“compatível com o aumento de receita decorrente do 
crescimento real de economia previsto, conforme de-
monstra a série histórica relativa à ampliação da base 
de arrecadação nos últimos anos”.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridici-
dade, não há qualquer reparo a fazer. O ato legislativo 
sob exame foi ditado em acordo com o procedimento 
previsto no art. 62 da Carta Política, e seu conteúdo ma-
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terial não esbarra em nenhum dos limites fixados no §1º 
do mesmo artigo e no art. 246 do Estatuto Supremo.

Cabe, ainda, ressaltar que se trata de diploma 
legal que dispõe sobre servidores públicos da União e 
fixação da respectiva remuneração, matéria que deve 
ser disciplinada em lei ordinária, de iniciativa privati-
va do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, a, da 
Lei Maior). 

Quanto ao mérito, resta sobejamente justificar 
neste caso, pois as normas constantes do presente 
ato inserem-se na política de remuneração dos servi-
dores públicos do Poder Executivo, adotado desde o 
Governo passado e que se mantém atualmente. Essa 
política enfatiza, por um lado, a concessão de reajus-
tes diferenciados para as diversas carreiras do funcio-
nalismo e, por outro, a instituição de vantagens que 
levem em conta a qualificação e o desempenho dos 
servidores, além de buscar a simplificação da estru-
tura remuneratória dos servidores públicos, mediante 
a absorção, pelo vencimento básico, de diversas ou-
tras vantagens.

Cabem, entretanto, dois ajustes que consideramos 
indispensáveis ao aprimoramento do projeto de conver-
são. Fazemos uma correção no relatório, procedendo a 
quatro ajustes que consideramos indispensáveis:

Primeiro, parece indiscutível que o aditamento 
promovido na Casa de origem, com o intuito de “auto-
rizar” o Poder Executivo a antecipar a programação de 
pagamento das gratificações, afigura-se despiciendo, 
pois a norma aditada contém mero permissivo, care-
cendo de força cogente e imperativa. Assim, propomos 
a alteração do projeto de conversão para suprimir o 
parágrafo único do art.3º.

Segundo, entendemos que tanto a MP como o 
Projeto de Conversão deixam ao desabrigo das normas 
in fieri servidores ocupantes de cargos redistribuídos 
para as instituições federais de ensino, bem como de 
empregos, não enquadrados no Plano Único instituído 
pela Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Por impera-
tivo de justiça, estamos propondo o aditamento de § 
1º ao art. 2º do projeto de conversão, para o efeito de 
incluir esses servidores entre os beneficiários do ato 
legislativo, bem como a remissão à Lei nº 10.302, de 
31 de outubro de 2001, também relativa ao plano.

Além disso, acrescentamos, também, a redação 
ao art. 2º do projeto de lei, bem como a alteração da 
redação do art. 4º do projeto de lei.

Passo a ler o voto.
Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-

ção do texto do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004, com as emendas a seguir, restando prejudicada 
a Medida Provisória nº 160, de 2003:

– Emenda nº 3: suprima-se, no Projeto 
de Lei de Conversão nº 18, de 2004, o pará-
grafo único do art. 3º;

– Emenda nº 4: acrescente-se ao art. 
2º do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004, o seguinte parágrafo, renumerando-se 
os subseqüentes:

§ 1º O estabelecido no caput aplica-se 
também aos titulares de cargos redistribuídos 
para as instituições federais de ensino, bem 
como aos ocupantes de empregos, não en-
quadrados no Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos – PUCR-
CE, até 30 de dezembro de 2003.

– Emenda nº 5: dê-se ao caput do art. 
2º do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004, a seguinte redação:

Art. 2º A Gratificação Temporária de que 
trata o art. 1º desta lei passa a ser devida aos 
servidores titulares de cargos efetivos das 
Instituições Federais de Ensino, de que tratam 
as Leis nºs 7.596, de 10 de abril de 1987, e 
10.302, de 31 de outubro de 2001.

– Emenda nº 6: dê-se ao art. 4º do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 18, de 2004, a 
seguinte redação:

Art. 4º A Gratificação Temporária a que se refere 
esta lei vigorará até que seja promovida a reestrutu-
ração do Plano Único de Reclassificação de Cargos 
e Empregos das Instituições Federais de Ensino, de 
que tratam as Leis nºs 7.596, de 10 de abril de 1987, 
e 10.302, de 31 de outubro de 2001, relativamente aos 
servidores referidos no art. 2º desta lei.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº 319, DE 2004 – PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei 
de Conversão nº 18, de 2004 (proveniente 
da Medida Provisória nº 160, de 2003), que 
Dispõe sobre a instituição de Gratificação 
Temporária para os servidores Técnico-
Administrativos e Técnico-Marítimos das 
Instituições Federais de Ensino, e dá ou-
tras providências.

Relator-Revisor: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, vem ao exame desta Casa o texto do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 18, de 2004 (proveniente 
da Medida Provisória nº 160, de 2003), que Dispõe 
sobre a instituição de Gratificação Temporária para os 
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servidores Técnico-Administrativos e Técnico-Maríti-
mos das Instituições Federais de Ensino, e dá outras 
providências.

Já apreciada na Câmara dos Deputados, a MP 
sob exame foi editada pelo Presidente da República, 
segundo esclarece a exposição de motivos que a acom-
panha a Mensagem presidencial, para dar cumprimen-
to a acordo celebrado entre o Governo e a Federação 
dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades 
Brasileiras (FASUBRA) e o Sindicato Nacional dos Ser-
vidores Federais da Educação Básica e Profissional 
(SINASEFE). Trata-se, segundo a exposição de moti-
vos, de um primeiro passo, de caráter emergencial e 
provisório, no sentido da reestruturação da remunera-
ção dos servidores em questão, a ser pautada pelos 
limites orçamentários e legais.

O valor da gratificação criada pela MP é propor-
cional aos atuais vencimentos dos servidores e esca-
lonado de acordo com os níveis dos cargos (auxiliar, 
intermediário e superior), sendo os pagamentos pro-
gramados com efeitos financeiros crescentes, com 
vigência a partir de dezembro de 2003, novembro de 
2004 e dezembro de 2004.

Note-se que a gratificação só é devida aos servi-
dores efetivos das instituições federais de ensino não 
integrantes dos quadros de Professores e de Procu-
rador Federal.

A Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a MP teve seus membros designados, 
mas não chegou a ser instalada.

Por Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, o prazo de validade da MP foi prorroga-
do por mais sessenta dias, a partir de 20 de março 
último.

Resultado da apreciação na Casa de origem
Como desfecho da apreciação da MP na Câ-

mara dos Deputados, foi aprovado o Projeto de Lei 
de Conversão nº 18, de 2004, tendo o parecer de 
plenário concluído pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia; pela adequação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação da MP, com incorporação de 
uma emenda, na forma do Projeto de Lei de Conver-
são apresentado.

Efetivamente, o Projeto de Lei de Conversão 
nº 18, de 2004, que ora vem à revisão desta Casa, 
promove somente uma emenda ao texto da MP, con-
sistente no aditamento de parágrafo único ao art. 3º, 
com o propósito de autorizas a antecipação do pa-
gamento dos adicionais remuneratórios programa-
dos para dezembro de 2003, novembro de 2004 e 
dezembro de 2004.

II – Análise

Determina o art. 8º da Norma Regimental que o 
Plenário de cada uma das Casas apreciará, antes do 
exame do mérito, o atendimento ou não dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e sua 
adequação financeira e orçamentária.

No que respeita aos pressupostos de relevância e 
urgência, são atendidos em face das razões expendidas 
na exposição de motivos que acompanha a Mensagem 
presidencial, especialmente no tocante ao propósito de 
cumprir acordo celebrado com os servidores.

Sobre a adequação orçamentária e financeira das 
disposições normativas sob exame, além do parecer 
favorável recebido da Casa de origem, deve ser leva-
do em conta que, segundo a exposição de motivos, a 
Medida implica acréscimo da despesa com pessoal 
e encargos da ordem de R$16,02 milhões em 2003, 
R$143,6 milhões em 2004 e R$314,8 milhões em 2005, 
quando a despesa estará atualizada, abrangendo cento 
e quarenta e cinco mil e um servidores públicos federais. 
Esse aumento de despesa é considerado “compatível 
com o aumento de receita decorrente do crescimento 
real da economia previsto, conforme demonstra a série 
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação 
nos últimos anos”.

Do ponto de vista da constitucionalidade e juridici-
dade, não há qualquer reparo a fazer. O ato legislativo 
sob exame foi editado de acordo com o procedimento 
previsto no art. 62 da Carta Política, e seu conteúdo 
material não esbarra em nenhum dos limites fixados 
no § 1º do mesmo artigo e no art. 246 do Estatuto 
Supremo.

Cabe, ainda, ressaltar que se trata de diploma 
legal que dispõe sobre servidores públicos da União e 
fixação da respectiva remuneração, matéria que deve 
ser disciplinada em lei ordinária, de iniciativa privati-
va do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, a, da 
Lei Maior).

Quanto ao mérito, resta sobejamente justificado 
neste caso, pois as normas constantes do presente 
ato inserem-se na política de remuneração dos ser-
vidores públicos do Poder Executivo adotado desde 
o Governo passado e que se mantém atualmente. 
Essa política enfatiza, por um lado, a concessão de 
reajustes diferenciados para as diversas carreiras do 
funcionalismo e, por outro, a instituição de vantagens 
que levem em conta a qualificação e o desempenho 
dos servidores, além de buscar a simplificação da 
estrutura remuneratória dos servidores públicos, me-
diante a absorção, pelo vencimento básico, de diver-
sas outras vantagens.
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Cabem, entretanto, dois ajustes que considera-
mos indispensáveis ao aprimoramento do Projeto de 
Conversão.

Primeiro, parece indiscutível que o aditamento 
promovido na Casa de origem, com o intuito de “auto-
rizar” o Poder Executivo a antecipar a programação de 
pagamento das gratificações, se afigura despiciendo, 
pois a norma aditada contém mero permissivo, care-
cendo de força cogente e imperativa. Assim, propomos 
a alteração do Projeto de Conversão para suprimir o 
parágrafo único do art. 3º.

Segundo, entendemos que tanto a MP como o 
Projeto de Conversão deixam ao desabrigo das nor-
mas in fieri os servidores ocupantes de cargos re-
distribuídos para as instituições federais de ensino, 
bem como de empregos, não enquadrados no Plano 
Único instituído pela Lei nº 7.596, de 10 de abril de 
1987. Por imperativo de justiça, estamos propondo o 
aditamento de parágrafo (1º) ao art. 2º do Projeto de 
Conversão, para o efeito de incluir esses servidores 
entre os beneficiários do ato legislativo, bem como a 
remissão à Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001, 
também relativa ao Plano.

III – Voto

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do texto do Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004, com as emendas a seguir, restando prejudicada 
a Medida Provisória nº 160, de 2003.

EMENDA Nº 3 – RELATOR

Suprima-se, no Projeto de Lei de Conversão nº 

18, de 2004, o parágrafo único do art. 3º

EMENDA Nº 4 – RELATOR

Acrescente-se, ao art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 18, de 2004, o seguinte parágrafo, re-
numerando-se os subseqüentes:

§ 1º O estabelecido no caput aplica-se também 
aos titulares de cargos redistribuídos para as institui-
ções federais de ensino, bem como aos ocupantes 
de empregos, não enquadrados no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos 
– PUCRCE, até 30 de dezembro de 2003.

EMENDA Nº 5 – RELATOR

Dê-se ao caput do art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 18, de 2004, a seguinte redação:

Art. 2º A Gratificação Temporária de que 
trata o art. 1º desta lei passa a ser devida aos 
servidores titulares de cargos efetivos das 
Instituições Federais de Ensino, de que tratam 
as Leis nºs 7.596, de 10 de abril de 1987, e 
10.302, de 31 de outubro de 2001.

EMENDA Nº 6 – RELATOR

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 18, de 2004, a seguinte redação:

Art. 4º A Gratificação Temporária a que se 
refere esta Lei vigorará até que seja promovida 
a reestruturação do Plano Único de Reclassifi-
cação de Cargos e Empregos das Instituições 
Federais de Ensino, de que tratam as Leis nºs 
7.596, de 10 de abril de 1987, e 10.302, de 31 
de outubro de 2001, relativamente aos servi-
dores referidos no art. 2º desta lei.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004. – Se-
nador Flávio Arns, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O parecer é favorável ao projeto de lei 
de conversão com emendas.

Em votação os Pareceres do Relator, Deputado 
Luiz Sérgio (PT – RJ), e do Relator revisor, o nobre 
Senador Flávio Arns, pelo atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência, e 
pela adequação financeira e orçamentária da medida 
provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o 

nobre Senador Hélio Costa.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Medida Provisória nº 160, que se refere 
à Gratificação Temporária para os servidores técni-
cos administrativos e técnicos marítimos, é uma boa 
oportunidade que se tem para se voltar à discussão 
da necessidade imperiosa de, sempre que possível, 
encaminharmos entendimentos para a melhora dos 
salários daqueles professores universitários na qua-
lificação de técnicos, como é o caso específico desta 
medida provisória.
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Mas perdemos uma oportunidade, porque a Depu-
tada Alice Portugal tinha apresentado uma emenda 
aditiva ao art. 3º da medida provisória, que permitiria 
que os técnicos administrativos e técnicos marítimos 
das instituições federais de ensino tivessem condições 
para continuar as negociações acerca da concessão 
das gratificações previstas na medida provisória.

Como não foi absorvida essa emenda aditiva da 
Deputada Alice Portugal, seria importante ressaltar 
que esta medida provisória não substitui o esperado e 
prometido Plano de Carreira da categoria e nem repõe 
as perdas salariais acumuladas em mais de oito anos 
de congelamento salarial. É importantíssimo ressaltar 
isso, porque, na verdade, os técnicos administrativos 
e técnicos marítimos estão sendo atendidos pela me-
dida provisória, mas esta não está substituindo, con-
forme ressaltei, o Plano de Carreira, como tem direito 
a categoria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A matéria continua em discussão. 
(Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o projeto de lei de conversão, que 
tem preferência regimental, ressalvadas as emendas 
do Relator revisor.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação as emendas do Relator revisor.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas.

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas apre-
sentadas perante a Comissão Mista.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

É o seguinte o Projeto de Lei de Conver-
são aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 18, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 160, de 2003)

Dispõe sobre a instituição de Gra-
tificação Temporária para os servidores 

Técnico-Administrativos e Técnico-Maríti-
mos das Instituições Federais de Ensino e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituída, na forma do Anexo desta 
Lei, Gratificação Temporária para os servidores Técni-
co-Administrativos e Técnico-Marítimos das Instituições 
Federais de Ensino.

Art. 2º A Gratificação Temporária de que trata 
o art. 1º desta Lei passa a ser devida aos servi-
dores titulares de cargos efetivos das Instituições 
Federais de Ensino, de que trata a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987, vinculadas ao Ministério 
da Educação.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo 
aos servidores nele referidos que passaram para a 
inatividade, bem como aos seus pensionistas.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste ar-
tigo aos titulares dos cargos de Professor de 3º grau, 
de Professor de 1º e 2º graus e de Procurador Federal, 
quer seja em atividade ou inatividade, bem como aos 
seus respectivos pensionistas.

Art. 3º A Gratificação Temporária de que trata 
esta lei será paga de acordo com os valores constan-
tes do Anexo desta lei, com efeitos a partir de 1º de 
dezembro de 2003, 1º de novembro de 2004 e 1º de 
dezembro de 2004, e não servirá de base de cálculo 
para quaisquer outros benefícios, parcelas remunera-
tórias ou vantagens devidas aos servidores referidos 
no art. 2º desta lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriza-
do a, observados os limites orçamentários e os da 
programação financeira, antecipar os prazos estabe-
lecidos no caput deste artigo.

Art. 4º A Gratificação Temporária a que se refere 
esta lei vigorará até que seja promovida a reestrutu-
ração do Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos das Instituições Federais de 
Ensino, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 
1987, relativamente aos servidores referidos no art. 
2º desta lei.

Art. 5º As despesas resultantes da execução 
desta lei correrão à, conta de dotação orçamentária 
da União.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
dezembro de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, parecer da Comis-
são Diretora oferecendo a redação final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 320, DE 2004 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 
2004 (Medida Provisória nº 160, de 2003).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 18, de 2004 (Medida Provisória nº 160, de 
2003), que dispõe sobre a instituição de Gratificação 
Temporária para os servidores Técnico-Administrati-

vos e Técnico-Marítimos das Instituições Federais de 
Ensino e dá outras previdências.

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de março de 
2004, – José Sarney, Presidente – Heráclito Fortes, 
Relator.

ANEXO AO PARECER Nº 320 DE 2004

Dispõe sobre a instituição de Gratifi-
cação Temporária para os servidores Téc-
nico-Administrativos e Técnico-Marítimos 
das Instituições Federais de Ensino e dá 
outras providências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 5 - Relator-revisor)

Dê-se ao caput do art. 2º do Projeto a seguinte 
redação:
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“Art. 2º A Gratificação Temporária de que 
trata o art. 1º  desta Lei passa a ser devida 
aos servidores titulares de cargos efetivos das 
Instituições Federais de Ensino de que tratam 
as Leis nºs 7.596, de 10 de abril de 1987, e 
10.302, de 31 de outubro de 2001.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 4 – Relator-revisor)

Acrescente ao art. 2º do Projeto o seguinte pará-
grafo, renumerando-se os subseqüentes:

“§ 1º Estabelecido no caput aplica-se 
também aos titulares de cargos redistribuídos 
para as instituições federais de ensino, bem 
como aos ocupantes de empregos não en-
quadrados no Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos – PUCR-
CE, até 30 de dezembro de 2003.”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 3 – Relator-revisor) Su-

prima-se do Projeto o parágrafo único do art. 3º

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda nº 6 – Relator-revisor)

Dê-se ao art. 4º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 4º A Gratificação Temporária a 
que se refere esta Lei vigorará até que seja 
promovida a reestruturação do Plano Único 
de Reclassificação de Cargos e Empregos 
das Instituições Federais de Ensino de que 
tratam as Leis nºs 7.596, de 10 de abril de 
1987, 10.302, de 31 de outubro de 2001, re-
lativamente aos servidores referidos no art. 
2º desta Lei.”

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Em discussão a redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – A Presidência não recebeu in-
formação das Lideranças sobre acordo para delibe-
ração da matéria constante do item 1 da pauta. Em 
conseqüência, ficam sobrestadas as deliberações 
legislativas.

São os seguintes os itens sobrestados:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 155, de 2003, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organi-
zação de cargos efetivos das autarquias es-
peciais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Relator-revisor: José Jorge

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 157, de 2003, que altera o in-
ciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator-revisor: Renan Calheiros 

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 19, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 161, de 2003, que 
acresce os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, com o objetivo 
de regulamentar a partilha com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios da arrecada-
ção da Contribuição e Intervenção no Domí-
nio Econômico incidente sobre a importação 
e a comercialização de petróleo e seus deri-
vados, gás natural e seus derivados, e álcool 
etílico combustível (CIDE), e dá outras provi-
dências.

Relator-revisor: Senador João Alberto 
Souza  
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8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 
6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 162, de 2004, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no va-
lor de R$ 3.400.000.000,00, para os fins que 
especifica.

Relator-revisor: Senador Rodolpho Tou-
rinho

9 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 20, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 20, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 163, de 2003, 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relator-revisor:

10 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 21, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 21, de 2004, 
proveniente da Medida Provisória nº 164, 
de 2003, que dispõe sobre a Contribuição 
para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico e a Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social incidentes sobre a 
importação de bens e serviços, e dá outras 
providências

Relator-revisor: Senador Romero Jucá

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Dessa forma, está encerrada a 
Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2004

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, Voto de Aplauso ao senhor Francisco Bazílio 
Cavalcante, zelador, funcionário da Infraero a servi-
ço no Aeroporto Internacional de Brasília, que no dia 
oito do mês de março deste ano, encontrou num dos 
banheiros do aeroporto US$ 10 mil em espécie. E de 
imediato, entregou ao Setor de Achados e Perdidos 
daquele Aeroporto.

Justificação

A atitude de Francisco Bazílio Cavalcante, 55 
anos, casado, cearense de Sobral e salário de R$370,00 
é própria de gente humilde e trabalhadora. Um exemplo 
para a sociedade brasileira. Um modelo para os jovens. 
E uma resposta para a epígrafe do jurista e pensador 
brasileiro Rui Barbosa:

“...De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se 
da honra, a ter vergonha de ser honesto.”, em Triunfo 
das Nulidades.

Francisco Bazílio foi recebido pelo presidente da 
República e receberá o prêmio Mérito Infraero, além de 
diversas outras prometidas homenagens. A felicidade 
de sua mulher e o orgulho de seus cinco filhos são suas 
maiores recompensas. “Estou dormindo tranqüilo e mi-
nha esposa está super satisfeita”, tem dito ele a todos 
que lhe perguntam sobre a opinião da família.

O zelador contou em entrevista a imprensa que 
achou o dinheiro quando estava limpando um dos ba-
nheiros do aeroporto de Brasília. “Eu abri a carteira 
e vi que era dinheiro. Então levei tudo para a sala de 
Achados e Perdidos da Infraero. Eu me sinto com a 
consciência tranqüila. Se eu tivesse ficado com aquele 
dinheiro, eu acho que não estaria dormindo direito e 
que tudo ia dar errado”.

Francisco Bazílio com certeza cumpriu seu de-
ver, mesmo não tendo dinheiro suficiente para saldar 
uma dívida de R$28,00 junto à companhia energética 
de Brasília. Apesar de por poucos minutos, ter 10 mil 
dólares na mão. Devemos a ele o reconhecimento e o 
nosso aplauso por sua atitude.

Sala das Sessões, 30 de março de 2004. – Se-
nadora Patrícia Saboya Gomes

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará o voto de 
aplauso solicitado.

Voltamos à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
após a Ordem do Dia, o nobre Senador César Bor-
ges, que falará como Líder. S. Exª dispõe de até vinte 
minutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebemos hoje a visita ilustre do Minis-
tro da Fazenda, Dr. Antônio Palocci, na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Tivemos a oportunidade de ver, mais uma vez, 
nesta Casa, o Ministro traçar um cenário extremamen-
te otimista com relação à macroeconomia do País e à 
retomada do desenvolvimento econômico. Segundo o 
enfoque de S. Exª, o País está no caminho certo para 
a retomada do crescimento econômico, geração de 
emprego e de renda, o que nos causou espanto – e 
isso foi dito lá.

Perguntei ao Ministro: “Será que há dois brasis? 
Será que há dois países bastante diferentes?” Um 
deles é o país do otimismo do Presidente do Banco 
Central, do Ministro da Fazenda e até do Presidente 
da República, que declarou estar otimista com os fa-
tos ocorridos no Brasil. De outro lado, há um país que 
não me parece virtual, mas um país da realidade, 
que, como sabemos, apresenta dificuldades na área 
econômica, principalmente na microeconomia. O em-
prego tem aumentado negativamente, ou seja, mais 
postos de trabalho desaparecem a cada dia. E há ní-
veis recordes de desemprego, como na cidade de São 
Paulo, que atingem quase 20% da mão-de-obra ativa, 
economicamente apta a trabalhar; quer dizer, são 20% 
de desempregados apenas na Região Metropolitana 
de São Paulo.

Ao mesmo tempo, verificamos que toda a im-
prensa brasileira está declarando que o problema da 
economia hoje não é apenas econômico, mas também 
político, porque há uma descrença, uma desesperan-
ça com relação ao Governo do Presidente Lula, haja 
vista que as medidas econômicas não estão atenden-
do às aspirações da população brasileira. Sabemos 
que as famílias perderam renda, que o trabalhador 
perdeu renda no ano passado. Atualmente, a falência 
está atingindo grande parte das nossas pequenas e 
médias empresas e, daqui a pouco, atingirá as gran-
des empresas.

O jornalista Janio de Freitas esclarece em seu 
artigo:

As falências, no entanto, multiplicam-se em velo-
cidade crescente: “53% acima em fevereiro deste ano, 
comparado com o mesmo mês no ano passado, se-
gundo o dado mais recente da Serasa, em São Paulo. 
São vinte falências por dia.

Precisamos resolver o dilema de que tipo de 
país estamos vivendo: a realidade do Ministro Antonio 
Palocci, ou a realidade que S. Exª quer ignorar, não 
quer ver, que é a de um país com uma economia se-
miparalisada. O desempenho da economia brasileira, 
no ano passado, foi o pior em onze anos. O Produto 
Interno Bruto diminuiu. O péssimo desempenho do 
nosso PIB reflete esse quadro dramático que emperra 
a economia brasileira. 

E tudo se faz em nome da estabilidade econômi-
ca e da credibilidade, mas a economia foi sacrificada. 
Sacrificada por uma imposição que, segundo o Minis-
tro, é peça básica e pilar da sua política: a meta fiscal. 
Contudo, é uma meta fiscal muito superior à que o País 
pode agüentar e que levou o País a não mais investir. 
Não houve investimentos públicos no ano passado. 
Batemos um recorde, não chegamos a R$2 bilhões 
efetivamente pagos por investimentos federais. A infra-
estrutura do País está abandonada. O grande exemplo 
são as nossas estradas. Desafio qualquer Senador do 
PT nesta Casa – e aqui está a Líder Ideli Salvatti – a 
que cite uma grande obra de infra-estrutura que esteja 
sendo tocada pelo Governo Federal hoje, seja um por-
to, uma grande estrada ou uma grande ponte. A ponte 
inaugurada, recentemente, pelo Presidente Lula não 
foi paga com o dinheiro federal, mas com recursos da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Consideramos essa posição do Ministro extrema-
mente arriscada, porque sabemos que S. Exª insisti-
rá nessa política econômica que reduz investimentos 
públicos. E sem investimentos públicos, basicamente 
em infra-estrutura, não haverá melhoria na qualidade 
de vida da população, pois, afinal, é o investimento 
público que faz obras de saneamento. A construção 
civil diminuiu 9% no ano passado. Destruímos a nossa 
construção civil. 

Se não houver investimentos públicos e créditos 
para o setor habitacional, não resolveremos o problema 
do déficit habitacional, não melhoraremos os serviços 
de saneamento, seja abastecimento de água ou esgo-
tamento sanitário, e a nossa malha rodoviária federal 
continuará destruída. Nós não queremos que o País 
caminhe para uma situação de desesperança. O Gover-
no Lula já completou 15 meses, praticamente um terço 
do seu período, mas há tempo para uma recuperação. 
Se insistirmos em uma política macroeconômica em 
que não se permitam investimentos públicos, é claro 
que haverá uma dificuldade muito grande para que o 
Produto Interno Bruto volte a crescer e para que os 
investimentos se façam, e até mesmo para que o setor 
privado confie no País. 

Hoje, sabemos que uma das grandes soluções 
do Brasil é a exportação para o acerto das contas ex-
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ternas. Se não temos infra-estrutura, como exportar 
mais? Ainda mais agora que, como anuncia o jornalista 
Jânio de Freitas, as greves estão em curso. Atualmente, 
para exportar, temos o Porto de Paranaguá, que está 
praticamente parado e as cargas têm que ser desvia-
das para o Porto de Santos. Há greves em andamento 
na Polícia Federal, no INSS, na Advocacia-Geral da 
União e, em alguns outros setores, aguarda-se o mês 
de abril, período dos reajustes salariais. E o MST pre-
vine que teremos um “abril vermelho”.

Tudo isso traz um clima de intranqüilidade, sem 
sombra de dúvida, para o setor privado. Se o setor pú-
blico não investe, por que o setor privado vai investir? 
Assim, a equação não fecha. Ficamos com um supe-
rávit primário de 4,25% para atender às necessidades 
do Fundo Monetário Internacional, pagar as contas da 
dívida brasileira e, assim, ficamos praticamente sem 
investimentos, porque temos que manter esse supe-
rávit elevado. E, sem investimentos, a economia não 
volta a crescer. E, sem o crescimento da economia, a 
relação dívida/PIB continua crescendo. É o que tem 
acontecido.

Essa é uma realidade que, a meu ver, o Governo 
tem que entender, pois é um diagnóstico que todos es-
tão fazendo, com exceção da equipe governamental. Há, 
dentro do próprio Partido do Governo e dos Partidos da 
sua Base aliada, críticos ferozes à política econômica 
do Governo Federal. Ainda ontem, quando o Presidente 
da República estava em São Paulo, o Deputado Ivan 
Valente, do PT de São Paulo, fazia críticas severas a 
essa política econômica do Governo Federal. 

A verdade é que estamos montados em um su-
perávit de R$70 bilhões, enquanto os investimentos 
públicos não chegarem aos R$ 2 bilhões em 2003. E 
para onde foram esses R$70 bilhões? Para pagar en-
cargos de uma dívida de amortizações que chega a 
US$140 bilhões, ou seja, todo sacrifício do País para 
pagar apenas metade dessa dívida. 

É um círculo vicioso. Eleva-se o superávit para 
reduzir a relação dívida/PIB, mas essa elevação reduz 
o investimento público e prejudica o crescimento do 
PIB, que aumenta a relação dívida/PIB.

Afinal, de que serviu tanto sacrifício? Quem ga-
nhou e quem perdeu com a manutenção dessa política 
econômica? Até agora, ganhou o sistema financeiro, o 
mercado financeiro, o capital internacional especula-
tivo, que está aplicando na bolsa de valores do Brasil. 
Como as taxas de juros americanos estão a 1%, eles 
vêm aplicar aqui na nossa Bolsa de Valores, nos títulos 
brasileiros, que estão pagando taxa Selic de 16,5%. 
Mas trata-se de um capital extremamente volátil. Tanto 
é que o próprio Fundo Monetário Internacional reco-
nhece que a economia brasileira continua suscetível 

a qualquer crise internacional. Ela está vulnerável. 
Não temos resolvidos os princípios da macroecono-
mia brasileira.

Independentemente disso, continua a se exigir 
um sacrifício do povo brasileiro, uma carga tributária 
que chega a quase 40% do Produto Interno Bruto. Mas 
se essa carga tributária estivesse servindo para que 
as obras e os serviços de infra-estrutura estivessem 
em andamento...

Como exemplo trago o caso específico da cida-
de de Salvador, em que as obras do metrô, meio de 
transporte importantíssimo para mais de 1,5 milhão de 
habitantes, estão paralisadas. Foram dispensados mais 
de 1.500 trabalhadores, porque o Governo, por meio 
da política de ajuste fiscal, não libera recursos. E mais 
recentemente pediu, inclusive, que o Banco Mundial, 
que financia a obra, cancelasse US$32 milhões. Esse 
fato foi passado ao Ministro Antonio Palocci, que acre-
dito ser um homem sensível e bem-intencionado, que 
deve abrir um pouco a sua visão para o Brasil real. O 
Governo tem transformado a política econômica atual 
em fator político, o que leva ao desgaste dos índices 
de popularidade do Presidente da República.

O Governo tem uma dívida enorme com o povo 
brasileiro e urge começar logo a saldá-la. Não bastará 
eleger o emprego como prioridade para este ano de 
2004 ou para o próximo ano de 2005, o Governo terá 
que criar efetivamente políticas voltadas para a reto-
mada do crescimento econômico e para a inclusão 
social. E que esse tema não fique apenas na retórica, 
no discurso. A economia do País, que hoje se encontra 
semiparalisada, necessita de um grande impulso. E, 
para isso, o Governo tem à disposição uma ferramenta 
poderosa, que é o investimento público. Este trará con-
dições de crescimento econômico e também melhoria 
da qualidade de vida do povo brasileiro. A utilização 
dessa ferramenta, entretanto, depende fundamental-
mente da revisão das metas fiscais, que sufocam o 
País e representam um obstáculo para a geração de 
empregos, sem sombra de dúvida, o maior problema 
que afeta hoje o povo brasileiro.

Para encerrar, Sr. Presidente, o Brasil não pode 
mais esperar que a realidade venha a se curvar a essa 
lógica virtual criada pelo Governo, que promete sempre 
para amanhã, sempre para o próximo ano a solução 
dos problemas que deveria estar enfrentando hoje.

Essa é a nossa colaboração. Queremos ver este 
País crescendo: emprego para os trabalhadores bra-
sileiros e obras para melhorar a qualidade de vida da 
população. O Brasil tem pressa para crescer, para gerar 
empregos e mais renda. É o que está pedindo o povo 
brasileiro, e espero que o Governo Federal seja sensível 
a esse apelo, a esse grito da população brasileira.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Em primeiro lugar, a Presidência gosta-
ria de fazer a uma consulta à nobre Senadora Patrícia 
Saboya Gomes.

Srª Senadora, encontra-se sobre a mesa um expe-
diente que indica V. Exª para falar no horário destinado 
à Liderança do seu Partido; eu gostaria de saber se é 
o desejo de V. Exª solicitar a sua inscrição.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS – 
CE) – Sim, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uso 
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Há seis outros Líderes inscritos, mas, 
conhecendo a Casa como conheço, tenho absoluta con-
vicção de que todos farão questão de que V. Exª seja 
a próxima Líder a usar da palavra. Portanto, a Mesa 
vai saudar a delegação italiana que se encontra em 
plenário e, em seguida, dará a palavra a V. Exª, com 
a aquiescência de todos os Líderes.

Esta Presidência deseja registrar a presença 
honrosa, neste plenário, de uma delegação italiana 
integrada pelos nobres Senadores Fiorello Provera, 
Filippo Provera, Francesco Martone, Calogero Sodano, 
Stefano Morselli, Roberto Manzione, Enrico Pianetta e 
o Conselheiro Daniole Piccione, acompanhados pelo 
Embaixador Vincenzo Petrone. Acompanha a delega-
ção o nobre Senador Eduardo Suplicy, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores. 

Para nós, Senadores brasileiros, a presença de 
V. Exªs neste plenário é uma honra.

Informa o Senador Eduardo Suplicy às Srªs e aos 
Srs. Senadores que desejarem dialogar com a nobre 
delegação que esta se encontrará na Comissão de 
Relações Exteriores à disposição de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Dando continuidade à lista de oradores, 
concedo a palavra ao próximo Líder inscrito, o nobre 
Senador João Capiberibe, que fará uma comunicação 
de interesse partidário. 

V. Exª dispõe de até dez minutos. O tempo re-
gimental é de vinte minutos, mas, democraticamente, 
o tempo está sendo dividido para que todos possam 
fazer uso da palavra.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, aproveito para cumprimentar 
as autoridades italianas que nos honram com sua vi-
sita a este plenário.

Sr. Presidente, quero fazer um esclarecimento 
sobre uma situação vivida no nosso Estado do Ama-
pá, a qual a população denominou de “a farsa dos 
medicamentos”. 

No dia 11 de janeiro de 2003, poucos dias após a 
posse do novo Governador, o Sr. Secretário de Saúde 
denunciou ter encontrado cinco toneladas de medica-
mentos com o prazo vencido. Essa notícia foi veicu-
lada no Jornal Nacional, da Rede Globo, no dia 11, e 
teve imensa repercussão no nosso Estado. Logo em 
seguida, a Assembléia Legislativa instalou uma CPI 
para apurar as responsabilidades pelas cinco tonela-
das de medicamentos vencidos. A conclusão da Co-
missão Parlamentar de Inquérito foi de que a respon-
sabilidade seria nossa, como Governador do Estado, 
e foi pedido o nosso indiciamento perante o Ministério 
Público, como também o do ex-Secretário de Saúde, 
Jardel Nunes, e o de mais dois outros funcionários da 
Secretaria Estadual de Saúde.

Meu indiciamento foi pedido sem que eu tivesse 
oportunidade de ser ouvido na Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Assembléia Legislativa. 

A partir da denúncia de toneladas de medicamen-
tos vencidos, a Secretaria Estadual de Saúde passou 
a fazer compras de medicamentos sem licitação. Des-
cobrimos, pela Internet, que, de um total de R$22,189 
milhões, R$21,011 milhões de medicamentos foram 
comprados sem licitação – todas as contas do Gover-
no do Amapá estão expostas na Internet; tenho todos 
os empenhos de compras de medicamentos realiza-
das em 2001, quando eu era Governador, e em 2003. 
A partir da denúncia de que haviam sido encontradas 
cinco toneladas de medicamentos, 94,69% de todas 
as compras foram feitas sem licitação.

A CPI instalada na Assembléia Legislativa con-
cluiu o seu trabalho em outubro, responsabilizando-me. 
O Secretário de Saúde do Estado e os Deputados da 
CPI foram ao Ministério Público apresentar o relató-
rio da CPI e também duas carretas de medicamentos 
vencidos  como está aqui na foto, as duas carretas ti-
nham registrado, na lateral: “Medicamentos vencidos 
no Governo anterior”. Ou seja, responsabilizavam-nos 
por termos deixado os medicamentos vencerem.

O Procurador-Geral de Justiça, quando recebeu 
o relatório, foi comunicado de que essas duas carre-
tas com cinco toneladas de medicamentos deveriam 
viajar, naquele mesmo dia, para a vizinha cidade de 
Belém, onde seriam incinerados. O Procurador então 
reteve esses medicamentos, enviou-os para o quartel 
da Polícia Militar e determinou que a Polícia Técnica 
realizasse uma perícia.

A Polícia Técnica nomeou cinco peritos, que, 
finalmente, no dia 15 de março, apresentaram o seu 
laudo ao Ministério Público. Os peritos analisaram item 
por item, unidade por unidade, de um total de mais ou 
menos 1,2 milhão de unidades.
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Srªs e Srs. Senadores, fizemos um estudo sobre 
o resultado do laudo para saber o que dizia sobre tan-
to medicamento desperdiçado e perdido. Tenho aqui 
o resultado final.

O laudo indica que, do total de medicamentos 
encontrados nas duas carretas, 11,84% teriam vencido 
entre os anos de 1988 e 2002 – ou seja, no período 
do meu Governo; 36% teriam vencido entre abril de 
2002 e 31 de dezembro de 2002; 43,31% venceram 
no ano de 2003. E, dentro da carreta – pasmem Srªs 
e Srs. Senadores! –, 8,7% dos medicamentos ainda 
estavam em condições de uso, ou seja, dentro do pra-
zo de validade.

A partir do conhecimento do relatório da CPI, dei 
entrada no Ministério Público Federal em uma denúncia 
dizendo que naquelas carretas existiam medicamentos 
comprados com recurso federal, pedindo que fosse 
instalado o inquérito, que foi feito. A Polícia Federal 
foi acionada e, hoje, também está realizando perícia, 
porque considera essa situação muito grave.

Essa farsa foi pensada e desenvolvida por agen-
tes públicos pagos com recursos do cidadão e que, 
portanto, não poderiam agir dessa forma.

Fiz um relatório e encaminhei denúncia ao Ministro 
da Saúde, mas, até hoje, não obtive resposta.

Das acusações elencadas pela CPI instalada 
na Assembléia Legislativa do meu Estado, estamos 
provando exatamente o contrário: todas as compras 
realizadas em 2001, meu último ano de mandato, fo-
ram feitas de acordo com a lei. As compras de 2003, 
sem licitação.

Já tive a oportunidade, durante a discussão do 
PLS nº 130, que torna obrigatória a exposição em tem-
po real das notas de empenho e das compras públicas, 
de demonstrar indícios fortes de superfaturamento nas 
compras de medicamentos. No entanto, o Ministério 
Público estava conduzindo o inquérito numa outra di-
reção. Agora, com o laudo da Polícia técnica, o Minis-
tério Público Estadual tem a obrigação de esclarecer 
quem colocou medicamentos ainda não vencidos dentro 
daquela carreta, por que estas continham a inscrição 
de medicamentos vencidos na administração anterior, 
se esses medicamentos venceram em 2003 e se os 
medicamentos, durante o ano todo, foram comprados 
sem licitação – e ali há vários indícios de superfatura-
mento na compra desses medicamentos.

É isso que desejamos esclarecer, mas queremos 
mais: que o Ministério Público Federal, tendo em vista 
o uso de recursos públicos na compra desses medica-
mentos, rastreie a sua distribuição nos postos de saúde 
e nas unidades hospitalares, porque isso é simples de 
ser feito. Precisamos esclarecer esse fato, porque uma 
das acusações feitas pela CPI dos Medicamentos é 

que, no meu Governo, havíamos comprado remédio 
em excesso e, por isso, ele havia sido desperdiçado. 
Na verdade, compramos o absolutamente necessário 
para atender à população.

Em 2003, houve problemas graves no sistema 
de saúde do nosso Estado, com a ocorrência de uma 
epidemia de dengue, aqui denunciada, que atingiu mi-
lhares de famílias. Não houve controle para se saber 
quantas pessoas contraíram a doença no Amapá. In-
clusive, o Senador Papaléo e a sua família contraíram 
dengue, bem como vários de meus familiares. E não 
temos como nos defender, porque não há iniciativa 
nesse sentido. O que fazem a Secretaria Estadual de 
Saúde e o Governo do Amapá? Conspiram, produzem 
provas falsas para acusar os seus adversários.

Portanto, Sr. Presidente, tenho um relatório com-
pleto que voltarei a encaminhar ao Ministério da Saú-
de, porque precisamos que este tome providências. 
Sabemos que a corrupção, neste País, mata milhares 
de pessoas. Não há criminoso pior do que o ladrão 
de dinheiro público, porque quando ele o desvia con-
dena milhares de pessoas ao sofrimento e à morte. 
Aqui está: medicamentos de controle da Aids que não 
existiam nos hospitais públicos estavam nessa carre-
ta, ainda dentro do prazo de validade. Nós precisamos 
investigar isso.

É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que esse trabalho de rastreamento dos empenhos, que 
pode comprovar tudo o que falo da tribuna do Senado, 
só foi possível graças à transparência e à exposição dos 
empenhos na Internet. Sem isso não haveria como se 
conhecer o custo das compras desses medicamentos. 
Foi por meio da internet que descobrimos a monstru-
osa farsa dos medicamentos no Amapá. 

Quando todos os entes públicos deste País, todos 
aqueles que trabalham com o dinheiro do cidadão, se 
virem obrigados a expor na Internet as suas notas de 
compras, tenho convicção de que estaremos come-
çando um caminho de mudança, de republicanização 
do Estado brasileiro e de respeito à contribuição de 
todos os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Presidência convoca o próximo Líder 
inscrito, o nobre Senador Efraim Morais.

V. Exª vai falar pelo tempo que resta para encer-
rar a sessão, nobre Líder, em nome da Minoria, para 
uma comunicação de interesse partidário.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, atendo 
à solicitação de V. Exª e já peço a benevolência da 
Mesa para que prorrogue a sessão no momento exato, 
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a fim de que eu conclua o meu pronunciamento, que 
considero inadiável.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi com 
espanto que, ontem, ouvi as palavras do Exmº Sr. 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
assegurando a uma platéia perplexa, em São Caeta-
no do Sul, que o País vive um de seus momentos de 
maior otimismo dos últimos anos e que não há crise 
alguma no Governo.

O Presidente visitava a fábrica da General Mo-
tors – e, mais uma vez, teve que entrar pela porta dos 
fundos para escapar às vaias dos manifestantes que 
ocupavam a entrada principal. Driblou os manifestan-
tes da Força Sindical mas não as vaias, que, segundo 
os jornais, ecoaram dentro da fábrica. Coisas de País 
sem crise e mergulhado em denso otimismo. 

As dificuldades mencionadas no noticiário da mí-
dia são, segundo o Presidente, balelas do Congresso 
e da Oposição, preocupada em vencer as próximas 
eleições.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não 
foi a Oposição nem o Congresso que inventaram o 
escândalo Waldomiro Diniz, que colocou sob suspeita 
o principal Ministro do Governo Federal, o Chefe da 
Casa Civil – o “gerentão” da máquina –, José Dirceu, 
seu amigo íntimo, com quem já chegou a compartilhar, 
por anos, o mesmo apartamento. 

Não foi nem a Oposição nem o Congresso que 
denunciaram, ontem, nove pessoas por gestão fraudu-
lenta e temerária de instituição financeira, sonegação 
de documentos, corrupção ativa e passiva e concussão 
por ocasião da renovação do contrato da Caixa Eco-
nômica Federal com a multinacional GTech.

A denúncia foi ontem formalmente encaminha 
à Justiça pelo Ministério Público. Entre os denuncia-
dos, estão dois altos dirigentes da Caixa Econômica, 
o seu Presidente, Jorge Mattoso, e o Vice-Presidente 
de Logística da Instituição, Paulo Bretas, que figuram 
nessa denúncia ao lado de personagens de elevada 
reputação, como Waldomiro Diniz, Rogério Buratti e 
Carlinhos Cachoeira, além dos Diretores da GTech, 
Antonio Carlos da Rocha e Marcelo Rovai, denuncia-
dos por corrupção ativa. 

Também não foi o Congresso ou a Oposição que 
constataram a participação de Waldomiro Diniz em outra 
falcatrua: a intermediação de contratos entre o Serpro 
e empresas de informática de Brasília. A denúncia foi 
feita pela revista Época, a mesma que revelou a co-
brança de propina por parte de Waldomiro Diniz para 
financiar candidatos do PT nas eleições de 2002.

Essa denúncia, que envolve também o Presidente 
do Serpro, já está sendo investiga pela Polícia Federal. 
Waldomiro Diniz, segundo a mídia, está sendo tratado 

como bandido, dentro do PT, não obstante ter prestado 
ao Partido imensos favores, como captador de recur-
sos eleitorais ao longo de muitos anos.

Rogério Buratti, parceiro de Diniz e ex-Assessor 
do hoje Ministro da Fazenda Antonio Palocci – e tam-
bém de José Dirceu – está sendo igualmente renegado 
pelos antigos amigos. 

Isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não 
é invenção nem do Congresso, nem da Oposição. Está 
na mídia – e sem desmentidos. 

Não foi também a Oposição ou o Congresso 
que forjaram o espantoso índice de desemprego, o 
maior dos últimos 20 anos, divulgado na sexta-feira 
passada pelo IBGE. Segundo aquele órgão, a taxa de 
desemprego no Brasil subiu para 12%, em fevereiro, 
quando 2,5 milhões de pessoas procuraram, inutil-
mente, trabalho. 

Em janeiro, a taxa havia sido de 11,7%,. Segundo 
a pesquisa mensal de emprego do IBGE, manteve-se 
em fevereiro a característica do ano passado, de cres-
cimento da ocupação em cima do trabalho precário, 
ou seja, sem carteira assinada ou por conta própria 
– o chamado subemprego ou biscate.

Somando a participação desses dois grupos ao 
do serviço doméstico, diz o IBGE que 43,8% dos tra-
balhadores brasileiros em empregos de má qualidade, 
o mesmo tipo de emprego que vigia antes da revolu-
ção industrial e do advento dos sindicatos. Emprego 
sem qualquer garantia, sem direito a férias, assistência 
médica ou aposentadoria. Emprego que não faz jus a 
esse nome. Emprego sem cidadania.

Não foi a Oposição nem o Congresso que inventa-
ram esses números. Foi o IBGE, órgão sob o comando 
do Governo, que os divulgou – e, a julgar pela exce-
lência técnica do IBGE, são números exatos.

Como se não bastassem esses números, veio, 
ontem, a público o Ministro do Planejamento Guido 
Mantega, recentemente qualificado com termos duros 
pelo Ministro Roberto Rodrigues, dizer que o Gover-
no não vai criar, como havia prometido na campanha, 
dez milhões de empregos até o final do mandato. 
Disse mais, Sr. Presidente, que isso é simplesmente 
impossível.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Daqui a 
pouco terei a honra de conceder o aparte a V. Exª. 

Ora, Sr. Presidente, isso é muito grave! É gravís-
simo! Estelionato eleitoral. Mantega foi Assessor de 
campanha de Lula. E, pela natureza da Pasta que hoje 
ocupa, deve ter sido um dos formuladores do discurso 
econômico do candidato, levando-o a comprometer-se 
com aqueles números. Ele não sabia, na época, que 
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criar dez milhões de empregos em quatro anos era 
impossível? Descobriu agora? 

Num regime parlamentarista, isso era motivo para 
queda de gabinete. Compromisso eleitoral quebrado 
com essa cara-de-pau não pode passar impune. É uma 
imoralidade. E isso não é invenção nem do Congresso, 
nem da Oposição.

Também não o é, Sr. Presidente, a afirmação de 
que o Governo comete irresponsabilidade fiscal. As 
palavras que repetirei ipsis litteris são do Vice-Presi-
dente José Alencar, proferidas ontem na Fiesp.

Disse S. Exª:
É irresponsabilidade fiscal porque o superávit 

primário não é suficiente para cobrir o déficit provoca-
do pelos juros, que são seis vezes superiores à taxa 
média internacional.

Hoje, o Economista Armando Castellar, Diretor 
do Ipea – essa é preciso que se, escute, e, portanto, 
vou repetir –, hoje, o economista Armando Castellar, 
Diretor do Ipea – e, portanto, hierarquicamente subor-
dinado ao Vice-Presidente –, veio a público contestá-
lo. Considerou “exóticas” as suas declarações e disse 
que não ajudam ao Governo Lula.

Palavras do economista ao programa “Conta Cor-
rente”, da “Globo News”:

Na época da campanha, se imaginava exata-
mente que o Vice agregaria um sinal de estabilidade, 
de responsabilidade, e o que a gente vê é exatamen-
te o oposto. Temos um Presidente com um discurso 
extremamente sensato e cauteloso, dizendo que não 
vai entrar em aventuras. E a gente vê o discurso do 
Vice, que eu até custei um pouco a atender o que S. 
Exª quer dizer.

E temos aí uma quebra de hierarquia, que sinaliza 
pessimamente aos investidores e aos pobres cidadãos-
contribuintes, que, com seus impostos, pagam a conta 
de tudo isso. Um funcionário de terceiro escalão cha-
ma o Vice-Presidente da República de irresponsável 
– e nada acontece. Muito pelo contrário. O Presidente 
diz que o ambiente é de um otimismo sem-par. É uma 
pena que os seus amigos do Movimento dos Sem-Terra 
não estejam de acordo. Tanto é verdade que, por meio 
do seu líder João Pedro Stédeli, prometem “um abril 
vermelho” para o País.

Senador Flávio Arns, ouvirei V. Exª, com muito 
prazer.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Efraim Morais, em primeiro lugar, eu gostaria de des-
tacar a menção que V. Exª fez sobre a questão dos 
Diretores da Caixa Econômica Federal, denunciados 
pelo Ministério Público. Se, por um lado, esse fato cau-
sa algum embaraço e também constrangimento, por 
outro, eu diria que é um dos maiores sinais que o Bra-

sil pode ter do fortalecimento das nossas instituições. 
Um dos grandes desejos do Brasil era, sem dúvida, 
ver o Ministério Público Federal forte e independente 
e, porque não dizer, também, uma Polícia Federal com 
todos os mecanismos para fazer as investigações que 
quiser. A população, de forma generalizada, pode até 
ter a certeza – digo a V. Exª – de que o Brasil começa 
a ter mecanismos e instituições com credibilidade e 
que não empurrem para debaixo do tapete todas as 
situações. Dessa forma, a população poderá ver, cla-
ros e transparentes, todos os problemas que existem. 
Por outro lado, precisamos ter cuidado com um outro 
aspecto das denúncias: a publicidade. Temos neste 
Senado vários exemplos. Um deles ocorreu com o Se-
nador Fernando Bezerra, que, denunciado no Gover-
no passado, passou por dificuldades extraordinárias. 
Durante dois ou três anos, dedicou-se a esclarecer os 
fatos e, recentemente – algo comentado por todos os 
Senadores neste plenário –, S. Exª foi inocentado de 
todas as acusações, inclusive pelo atual Procurador-
Geral da República, pelo atual Ministério Público Fe-
deral. Todavia, não houve a manchete e a divulgação 
necessárias à comunidade. Precisamos chegar a um 
debate um pouco mais apurado e melhor nesta Casa 
para, por um lado, dizer que o Brasil avança em sua 
independência. Contudo, nesses aspectos que neces-
sitam ser melhor debatidos, até mesmo com o próprio 
Ministério Público, para ver quais são os caminhos mais 
adequados para que as pessoas possam ser investi-
gadas e que, ao mesmo tempo, não tenham os seus 
nomes, a honra, a vida familiar lançados ao exame pú-
blico, o que só seria sanado futuramente, após anos e 
anos tentando provar inocência. Quero dizer, caro Se-
nador e Colega Efraim Morais, que é um desafio, sem 
dúvida, a questão do emprego para o Presidente Lula. 
Houve muita polêmica, durante a campanha, sobre os 
10 milhões de empregos prometidos. Eu próprio ouvi, 
várias vezes do Presidente Lula, que, durante a cam-
panha, afirmava que o grande desafio era o Brasil pro-
duzir 10 milhões de empregos, não que o Presidente os 
prometesse, mas é um desafio, sem qualquer dúvida, 
pois a auto-estima, a valorização do ser humano vem 
pelo trabalho e pelo emprego. É um desafio que todos 
devemos enfrentar. Quero, particularmente, ressaltar 
o novo momento que o Brasil vive e, felizmente, vem 
vivendo, que é o de fortalecer as instituições, entre 
elas o Ministério Público Federal.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
o aparte do nobre Senador Flávio Arns. O Ministério 
Público sempre foi muito atuante, não só neste Go-
verno, mas naquele que nos precedeu. Assim, não há 
nenhum avanço com relação ao Governo. Parabenizo 
o Ministério Público, como bem o faz V. Exª. Agora, é 
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uma instituição que se fortalece pela ação de seus 
membros. Reitero aqui a questão dos companheiros 
da Caixa Econômica Federal, que tiveram oportuni-
dade de vir à Comissão de Fiscalização e Controle e 
evidenciar que não é nada disso que o Ministério Pú-
blico está apurando.

O que posso adiantar a V. Exª é que também não 
foi nem o Congresso nem a Oposição que denunciou 
os diretores e os outros membros envolvidos na ques-
tão da GTech.

Antes de conceder o aparte ao Senador Leonel 
Pavan, gostaria de mencionar o que prometeu o líder 
do MST, João Stédile, dizendo que abril seria um abril 
vermelho para o País. Não sei se o João Stédile se ins-
pirou em declaração análoga à do grupo terrorista Ha-
maz, que prometeu há dias um abril de sangue contra 
Israel e os Estados Unidos. Mas registro, de qualquer 
forma, a coincidência de imagens.

Registro algumas ações do MST, divulgadas 
pelos jornais como aperitivo para se chegar ao mês 
de abril vermelho. De acordo com o próprio comando 
do MST, em Brasília, de sábado até a noite de ontem, 
houve vinte e duas ocupações de terras no País. Em 
Pernambuco, 14; em São Paulo, 3; em Minas Gerais, 
2; no Rio de Janeiro, 2. Em Pernambuco, outras 9 fa-
zendas foram invadidas, e o MST, ao prometer esse 
abril vermelho, traz-nos uma preocupação.

Nenhuma autoridade governamental, Ministro 
da Justiça, da Reforma Agrária ou da Agricultura se 
manifestou a respeito. Parece até que o Stédile disse, 
incitando à violência, que foi uma coisa normal e cor-
riqueira. Parece.

Apenas o Vice-Presidente, José Alencar, critica-
do publicamente por um funcionário de terceiro esca-
lão, condenou-o. Outras atividades de protesto estão, 
Sr. Presidente, sendo anunciadas. A UNE inicia, hoje, 
uma série de manifestações em capitais de Estados, 
pedindo mudanças na política econômica.

Os funcionários públicos federais estudam entrar 
em greve no mês de abril. Há uma revolta dos aposen-
tados. O aumento do salário mínimo será proporcional 
a 10% do que for dado, segundo o anunciado pelo se-
tor de planejamento.

Realmente, como se vê, não há crise nenhuma! 
Não há! Pelo jeito, não há crise nenhuma! Jamais hou-
ve tanto otimismo no País. É o caso de se perguntar: 
Sr. Presidente, com toda a vênia, em que país habita 
o Senhor Presidente da República? No país das ma-
ravilhas? Não, certamente no país em que habitam os 
cidadãos que responderam às recentes pesquisas de 
opinião do Ibope e do Instituto Sensus. Em ambas as 
pesquisas, constata-se a queda de confiança e popu-
laridade no Governo e no Presidente da República. E 

o caso Waldomiro Diniz, cuja investigação política a 
Maioria governista nesta Casa impediu que fosse feita, 
está no epicentro dessa perda de crédito.

Os jornais voltam a falar em reforma ministerial, 
e a apontar na presença do Sr. José Dirceu, da Casa 
Civil, o fator de crise e paralisia administrativa. É na-
tural que assim seja. O Presidente, que tem predile-
ção por metáforas futebolísticas, classificou o Ministro 
José Dirceu de “capitão do time”. Ora, o que esperar 
do desempenho de um time de futebol cujo capitão 
insiste em jogar, mesmo estando contundido? Acaba 
não rendendo e prejudicando a equipe. A contusão 
do Ministro José Dirceu, goste ou não, queira ou não 
vê-la o Senhor Presidente da República, é de ordem 
moral. Enquanto o episódio Waldomiro Diniz não for 
categoricamente esclarecido – e isso só será possí-
vel por meio de uma CPI –, ele estará implicado no 
caso. Por isso mesmo, disse desde o início que ele 
deveria ser o maior interessado em prestar esclare-
cimentos. Os laços que o prendem ao ex-assessor 
Waldomiro Diniz não se desfazem em manifestações 
públicas de indignação nem com confissões públicas 
de incompetência, muito menos convence um inqué-
rito palaciano de meia tigela, que inocenta a todos e 
condena apenas quem já estava condenado, no caso 
o Sr. Waldomiro Diniz.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador Efraim Morais?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pois não, 
nobre Senador Leonel Pavan. Em seguida, vou con-
cluir.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Efraim Morais, tomarei apenas um minuto do tempo 
de V. Exª, até porque o pronunciamento é brilhante e 
não deveria ser interrompido.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Terei pra-
zer em ouvi-lo.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Mas é bom 
que se diga que o Governo está em crise de credibili-
dade. O povo está perdendo a confiança no Governo 
do PT, pois se fala uma coisa e se faz outra; faz-se 
propaganda enganosa, anuncia-se na televisão, e, na 
verdade, o que acontece é outra coisa. O Presidente 
diz que não há crise, e o Vice-Presidente, numa pales-
tra, emite duras críticas, faz o papel da Oposição con-
tra o Governo. Deveríamos pedir à Base do Governo 
no Senado e até ao próprio Governo que deixassem 
a Oposição fazer oposição. Estão tirando o espaço 
da Oposição: o Vice-Presidente da República critica 
o Governo; o Presidente da Câmara Federal, Depu-
tado João Paulo, hoje, em almoço na Confederação 
Nacional da Indústria, fez duras críticas ao Governo; 
membros do Governo criticam o Presidente e outros 
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em relação à PEC paralela – e V. Exª fez uma aposta 
no sentido de que ela não seria votada.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Até o dia 
1º de abril, faltam dois dias. É o dia da mentira, 1º de 
abril.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – A PEC para-
lela não acontece. Podemos dizer aos brasileiros que, 
quando Lula ofereceu os dez milhões de empregos, 
sabia que era impossível. Prometeu o impossível para 
vencer as eleições e agora culpa a Oposição pelo de-
semprego, pelo desencontro de idéias do Governo, por 
bater a cabeça constantemente – aliás, Sua Excelên-
cia bate muito melhor a bola no futebol de sábado e 
domingo do que executa projetos para a Nação. Pelo 
mal que acontece dentro do próprio Governo e do PT 
responsabilizam a Oposição no Senado. O que V. Exª 
está fazendo é apenas alertar o Governo do que é 
melhor para o Brasil. Infelizmente, o PT continua pro-
metendo aquilo que não pode realmente fazer.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
o aparte do Senador Leonel Pavan e o incorporo ao 
meu pronunciamento.

O Presidente Lula deve ler, com atenção, o que 
dizem as pesquisas. Elas não podem ser acatadas 
apenas quando positivas. Elas são importantes sobre-
tudo quando trazem advertências, quando mostram 
que algo está errado. E lamento dizer que há muita 
coisa errada.

A sorte do Presidente Lula é que não tem contra 
si a oposição que fez contra o Governo passado, uma 
oposição predadora, do “quanto pior, melhor”, que pe-
dia, já no dia seguinte à eleição, “fora FHC”. 

Não gritamos “fora Lula”. Queremos que Sua 
Excelência cumpra a missão para a qual foi eleito. 
Queremos que governe. E a primeira condição para 
fazê-lo é procurar sintonizar-se com a realidade. Não 
queremos um presidente-avestruz, que, ao primeiro 
sinal de perigo, enterra a cabeça na areia, para não 
ver a realidade.

Esta Oposição, que tenho a honra de liderar nesta 
Casa, ao lado dos companheiros do PFL, do PSDB, 
do PDT e de alguns divergentes da Base aliada, Sr. 
Presidente Lula, critica, denuncia, pressiona, mas não 
faz bravatas, não quer desestabilizar ninguém. Como 
disse o Governador Aécio Neves, é na Base do Governo 
que está o foco da desestabilização, o chamado “fogo 
amigo”. Lembro aqui as palavras do Líder do PSDB, 
Arthur Virgílio, de que, se alguma coisa mudou para 
melhor neste País, desde a posse do Governo Lula, 
não há dúvida de que foi a qualidade da Oposição. Ela 
se opõe ao Governo, não ao País. E o País sabe que 
pode continuar contando com ela.

Agradeço, Sr. Presidente, o excesso de tolerân-
cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Em se tratando de V. Exª, nobre Senador 
Efraim Morais, não há nunca excesso de tolerância. V. 
Exª tem deste Presidente a consideração e a estima, e 
tenho certeza de que o Plenário também compreende 
a importância dos pronunciamentos de V. Exª, como 
Líder da Minoria nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Os Srs Senadores Valmir Amaral, Arthur 
Virgílio, Mozarildo Cavalcanti, Sérgio Zambiasi, Papa-
léo Paes, Lúcia Vânia, Sérgio Guerra, Antero Paes de 
Barros, Paulo Paim, Flávio Arns e Serys Slhessarenko 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a região do Distrito Federal apresentava, 
antes da construção da Capital, a vegetação típica do 
Brasil Central, o cerrado. De fato, em áreas intocadas 
pela expansão da ocupação humana, ainda o vemos 
praticamente intacto. Esse termo, longe de representar 
uma paisagem uniforme, refere-se a um bioma cons-
tituído por paisagens bem variadas. Sob essa mesma 
denominação encontramos desde os campos limpos, 
onde predomina o capim, até as matas ciliares, onde 
se observam árvores de maior porte e a vegetação 
típica das margens de cursos d’água, e inclui outras 
fisionomias vegetais intermediárias, como o campo 
sujo, o campo cerrado, o cerradão e as veredas. 

Pela posição geográfica central dessa região, o 
cerrado se interliga a outros biomas, como o amazônico 
e o da mata atlântica, por exemplo, por intermédio das 
matas ciliares, que funcionam como corredores para 
a fauna. Por outro lado, no aspecto climático, o cerra-
do apresenta forte sazonalidade, com uma estação 
chuvosa e quente, de setembro a abril, e outra seca e 
com temperaturas mais baixas, de maio a agosto. Es-
ses fatores condicionaram, no curso da evolução das 
espécies, a riqueza de flora e fauna características.

Tomemos, por exemplo, as aves. Estudo recente 
do ornitologista Marcelo Araújo Bagno, orientado pelo 
professor Roberto Brandão Cavalcanti e realizado 
para o Banco de Dados Tropical, registra a presença 
de 439 espécies diferentes de pássaros na paisagem 
nativa do Distrito Federal. Dessas, 116 espécies re-
produzem-se por aqui, e outras 84 são espécies que 
passam pelo Distrito Federal na estação migratória. A 
estação de Águas Emendadas é o ponto do DF em 
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que se registrou maior variedade, atingindo a marca 
de 233 espécies diferentes.

A crescente ocupação urbana da área do DF, 
no entanto, tem influenciado dramaticamente as po-
pulações das diversas espécies de aves. Algumas 
espécies, mais típicas de um certo tipo de paisagem, 
e mais exigentes quanto a alimento e água, tendem 
a perder número, enquanto outras, mais adaptáveis, 
tendem até a se beneficiar da presença humana, do 
que resulta o aumento de sua população.

Assim é que, nas áreas de campo sujo ou de cam-
po limpo, temos aves como a buraqueira e a codorna-
pequena. No cerrado propriamente dito, espécies como 
o bico-de-pimenta. Nas veredas, são comuns pássa-
ros da família das araras, papagaios e periquitos. Nas 
matas ciliares, podem ser encontrados exemplares de 
soldadinho e de juruva, além de espécies migratórias 
e comuns a outras regiões, como o bico-virado-carijó, 
os tordos e as saíras. Espécies bem mais exigentes, 
os inhambus, lamentavelmente, correm o risco de de-
saparecer, fato que nos privará da audição da incrível 
variedade de seus cantos melodiosos.

A progressiva fragmentação dos domínios de 
vegetação natural, com a queda da capacidade das 
matas de suportar a vida animal, tem conseqüências 
negativas também sobre a fauna de mamíferos, com a 
perda de habitats e a redução do número de espécies. 
Sobretudo nos ambientes naturais mais importantes 
para a vida animal do território, as matas de galeria, 
os rios e o lago Paranoá.

A devastação das matas de galeria e a constru-
ção de cercas e muros nos terrenos, além de diques 
e atracadouros nos cursos d’água e no lago Paranoá, 
bloqueiam o deslocamento dos animais, dificultando a 
reprodução e o desenvolvimento dos filhotes.

A poluição dos cursos d’água e do lago com es-
gotos domésticos e hospitalares, além de afetar os 
animais silvestres que vivem nesses ambientes ou em 
torno deles, pode causar danos também à população. 
É um dado que demonstra a importância da preser-
vação ambiental para a qualidade da vida humana na 
cidade e nas áreas rurais.

Além das muitas espécies de aves que mencionei, 
vivem no ambiente natural da região do DF, nas áreas 
ainda pouco afetadas pela ação antrópica, mais de 113 
espécies de mamíferos registradas pelos cientistas, 
um número que representa cerca de 21 por cento da 
biodiversidade de todo o Brasil, e 67 por cento da bio-
diversidade do cerrado, segundo estudo dos biólogos 
Marcelo Lima Reis e Keila MacFadem Juarez, para o 
mesmo Banco de Dados Tropical.

Esses pesquisadores dividiram a mastofauna da 
área do lago Paranoá em três comunidades distintas: 

a do lago propriamente dito, a das suas margens e a 
das áreas naturais ligadas ao lago. Na denominada 
comunidade do lago, encontram-se espécies carac-
teristicamente aquáticas, como a lontra, a capivara, a 
cuíca-d’água e o rato-d’água. Quanto a esses animais, 
é preciso ressaltar o fato de que a lontra figura da Lista 
Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama).

Já nas margens, como nos jardins e pomares 
à beira-lago, há espécies como o mico-estrela e o 
gambá, além de algumas espécies de morcegos e de 
pequenos roedores. Nas áreas adjacentes, terceiro 
ambiente da classificação dos biólogos, constituído 
principalmente por campos cerrados e matas de ga-
leria, por exemplo, o Parque Nacional e as Áreas de 
Preservação Ambiental (APAs) do Gama e da Cabeça 
do Veado, vivem diversas espécies de tatu, o tipiti, o 
preá, a cuíca-de-quatro-olhos-cinza, além de grande 
variedade de morcegos.

Restam, ainda, algumas áreas preservadas onde 
podem ser encontrados animais de maior porte, como o 
veado-catingueiro, o tamanduá-bandeira, o tamanduá-
mirim, o macaco-prego, o cachorro-do-mato, o gato-
do-mato e o furão. Com freqüência, indivíduos dessas 
espécies são atropelados nas rodovias que margeiam 
essas áreas naturais, fato que indica ainda restarem 
populações razoáveis desses animais nas matas.

Na área ligada ao lago Paranoá, contam-se ainda 
56 espécies de répteis e 18 de anfíbios. Destacam-se, 
nessa fauna, duas espécies de jacarés e cinco de tar-
tarugas, além de duas espécies de sapos-cururu.

Esta rápida listagem da fauna do Distrito Federal 
mostra uma riqueza que a maioria de nós, que vivemos 
aqui, ignora. Faz-se necessária uma conscientização 
de todos para o valor dessa biodiversidade, que deve 
ser preservada. Uma maneira de valorizar esse patri-
mônio natural pode se dar pela criação de roteiros de 
turismo ecológico nas áreas conservadas, com visitas 
orientadas por especialistas. Assim, esses animais po-
deriam ser observados em seu ambiente, e os turistas 
e alunos das escolas da região aprenderiam sobre 
nossa natureza.

Trata-se, penso eu, de uma maneira moderna de 
valorizar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, de ge-
rar emprego e renda para os habitantes da região. O 
Distrito Federal, por felicidade, ainda dispõe de áreas 
naturais bem preservadas; torná-las economicamente 
rentáveis sem as alterar é o melhor meio de as conser-
varmos assim. O turismo, como sabemos, é a indústria 
do futuro, lucrativa e não-poluente.

Muito obrigado.
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) –

NA TV, O MAIS NOVO PROGRAMA 
DO GOVERNO LULA:

IMAGENS ENGANOSAS 
PARA ENCOBRIR SUA INAÇÃO

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Nação 
brasileira convence-se, cada vez mais, de uma triste 
verdade, a de que o Governo petista do Presidente 
Lula no mínimo faz pouco-caso do povo.

Em vez de seguir a linha da transparência, como 
dever de todo governante, o Presidente desdenha e 
vai levando sua administração como se tudo fosse um 
vai-da-valsa. 

 Esse desdém não é apenas evidente. Mais do 
que isso, essa postura é uma desatenção, para não 
dizer irreflexão. Por irreflexão entenda-se a linha que 
beira à irresponsabilidade.

Em tudo, essa conduta guarda perfeita similitude 
com a pessoa que não aceita ser responsabilizada pelos 
atos que pratica. É a figura do não responsável, que a 
tudo vê e, não obstante, segue o compasso e o ritmo 
de quem toca tudo ao sabor dos acontecimentos. 

O atual Governo do Brasil tem o timbre do PT. 
Não projeta nada. Não faz rumo nem sabe aonde quer 
chegar ou aonde vai levar o País.

Como pretenso condutor dos destinos do País, 
o Presidente Lula e seus improvisados membros da 
equipe ministerial, já agora comprovadamente inefica-
zes, pouco se importam com o escoar do tempo. Um 
terço do mandato já se findou. Mas isso não chega a 
ser relevante para quem segue pela chamada trilha 
do vai levando.

Ao Presidente, não interessa saber que o Brasil 
se aproxima perigosamente do estado de desânimo. 
Se nada vier a ser feito, se reação alguma houver, no 
próprio Governo, para reverter essa tendência, o País 
poderá vir a estremecer. Até mesmo a convelir. Nada 
disso nos convém.

Nada disso interessa a quem quer que seja. A 
nós, da oposição, nem em pensamento.

Mas há um problema. Não temos, como o Governo 
petista, nada a ver com o que possa lembrar inanição 
ou posição parecida com o irreal. 

Por isso, como a população brasileira, olhamos 
para a frente e enxergamos o risco de torvelinhos e 
rajadas, no mínimo com ondas e ventos contrários.

Só não vê esse risco quem não quer enxergar. E 
infelizmente o primeiro a fechar os olhos é o Governo. 
E, no Governo, o Presidente da República uma vez 
mais recorre a metáforas de porta de botequim de 

beira de estrada. Esta manhã, por exemplo, foi assim, 
quando Lula – o Presidente - discursou numa indústria 
automotiva em São Caetano do Sul. Eis a gabolice do 
dia, ampliando o festival de lorotagem do Palácio do 
Planalto. São palavras do Presidente:

– Eu sei que tem crise no Corinthians, no 
São Caetano não tem crise, e não tem crise no 
governo. O fato de termos contradições está 
longe de alguém dizer que existe uma crise.

O de que o Presidente Lula mais se ocupa no 
momento é com essa obsessiva busca de semelhança 
subentendida entre o sentido próprio e o figurado. Na 
mais pura translação, repito, muito comum em roda de 
amigos em final de sexta-feira. 

A crise, ao contrário do que procura disfarçar o 
Presidente, existe. Não é à-toa que a população mos-
tra sua insatisfação diante do faz-nada-de-nada do 
Governo Lula. A crise é real, os jornais mostram-na 
em todas as suas angulações. E o Governo segue na 
sua conduta de mentirinha. 

É grave o que está acontecendo. Depois do caso 
Waldomiro, o homem flagrado pedindo propina a um 
bicheiro, em pleno Palácio do Planalto, o Governo ago-
ra recorre a imagens enganosas para, na propaganda 
pela tv, mais uma vez tentar iludir o povo. 

O povo, no entanto, está de olho. Leio, a propósi-
to, denúncia divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo”, 
em sua edição de hoje, dia 29 de março:

Para divulgar ações e investimentos destinados 
à agricultura familiar e agricultores de baixa renda, o 
governo utilizou imagens captadas em uma grande 
propriedade rural da região de Cotia (Grande São 
Paulo), que não faz parte do programa do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário.

Era só o que faltava! Propaganda enganosa, co-
mandada pelo Governo do Presidente Lula. A denúncia 
é extremamente grave e, de alguma forma, é quase 
um segundo caso Waldomiro. O filmete com o cená-
rio falso foi produzido pela agência Duda Mendonça 
com a complacência do Ministro-Chefe da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, o 
Sr. Luiz Gushiken. 

Estou formalizando à Mesa do Senado requeri-
mento de informações para que o Sr. Gushiken preste 
os esclarecimentos que deve à Nação. Ao jornal ele 
já antecipou uma resposta de tipo esfarrapado, bem 
Palácio do Planalto, dizendo: “A responsabilidade pela 
peça publicitária é da agência Duda Mendonça Pro-
paganda, do marqueteiro Duda Mendonça, e que, por 
isso, não poderia fornecer detalhes sobre a produção 
do comercial exibido na televisão.”
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No caso Waldomiro, o Governo procurou por 
todos os meios livrar o Planalto de suspeição. E deu 
no que deu.

Nesse novo caso, o Planalto entra na era Pino-
chio. Mente sem perceber que o nariz cresce. E o País 
que se dane!

A seguir, transcrevo a íntegra da denúncia da 
Folha de S.Paulo, para que figure dos Anais do Se-
nado da República:

PROPAGANDA OFICIAL DO GOVERNO 
USA IMAGEM ENGANOSA NA TV 

José Alberto Bombig
do Painel da Folha de S. Paulo

Virgílio Abranches
da Folha de S. Paulo

O governo Luiz Inácio Lula da Silva exibiu propa-
ganda enganosa em campanha publicitária veiculada 
ontem nas emissoras de TV. Os comerciais foram idea-
lizados pela agência do marqueteiro Duda Mendonça, 
que trabalhou na campanha presidencial do PT.

Para divulgar ações e investimentos destinados 
à agricultura familiar e agricultores de baixa renda, o 
governo utilizou imagens captadas em uma grande 
propriedade rural da região de Cotia (Grande São 
Paulo), que não faz parte do programa do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário.

Os trabalhadores que aparecem na peça publici-
tária também não são pequenos agricultores, os alvos 
do programa governamental. São, na verdade, fun-
cionários do empresário rural Mário Ribeiro, de Cotia 
(SP), dono de cinco propriedades vizinhas que, juntas, 
somam 1 milhão de metros quadrados e produzem, 
diariamente, dez toneladas de verduras.

A propaganda faz parte da série de comerciais 
produzidos sob coordenação da agência de Duda 
Mendonça com o slogan “O trabalho sério já começa 
a dar resultados”. Logo no seu início, o comercial cita 
Pero Vaz de Caminha: “Nesta terra, em se plantando, 
tudo dá”.

Resposta à Crise

A campanha publicitária é uma resposta do go-
verno federal à crise política deflagrada com a explosão 
do caso Waldomiro Diniz, em 13 de fevereiro.

Waldomiro deixou a equipe do ministro José Dir-
ceu na Casa Civil com a divulgação de uma gravação 
de 2002 na qual pede propina a um empresário. Na 
época, ele trabalhava para Benedita da Silva (PT) no 
governo do Rio.

O custo da campanha oficial, no total, é avaliado 
em R$ 8 milhões, com o objetivo divulgar ações posi-
tivas do governo Lula.

A maioria das imagens veiculadas pela peça não 
tem nenhuma ligação com programas de agricultura 
familiar do governo federal. Enquanto uma apresen-
tadora _que atuou na campanha do então candidato 
Lula em 2002-- fala sobre os investimentos da União 
no programa de agricultura familiar, são mostradas 
imagens da propriedade de Ribeiro.

O programa de incentivo à agricultura familiar é 
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Tem o objetivo de dar créditos a juros mais 
baratos a pequenos agricultores.

Procurado pela Folha ontem, Ribeiro se disse 
“surpreso” e confirmou que cedeu, mediante contrato, a 
área para locações, realizadas nos 12 e 24 deste mês. 
Na primeira delas, a Folha esteve no local e certificou-
se das gravações.

A Secom (Secretaria de Comunicação Social), 
responsável pela publicidade oficial do Planalto, in-
formou ontem que a Duda Mendonça Propaganda 
lhe assegurou que as imagens foram obtidas em 
uma área que faz parte do programa de agricultura 
familiar.

Segundo Ribeiro, os agricultores que aparecem 
trabalhando em uma lavoura durante o comercial são, 
na verdade, seus funcionários. “Não recebo ajuda do 
governo federal desde os anos 80. Não sabia que as 
imagens seriam usadas para isso. Se soubesse, não 
aceitaria”, disse.

A Folha apurou que os funcionários receberam R$ 
50 cada um para participar das filmagens. Questionado 
pela reportagem sobre o valor, Ribeiro o confirmou.

As filmagens foram feitas pela empresa Resolu-
tion Produções, que teria sido contratada pela Duda 
Mendonça.

“Pensei que iriam fazer alguma coisa para incen-
tivar o homem do campo. O brasileiro não merece ser 
enganado desse jeito. Se o governo quer mostrar o 
que faz, deve mostrar os projetos verdadeiros, e não 
as minhas propriedades”, afirmou Ribeiro.

O agricultor, filiado ao PMDB, foi prefeito de Co-
tia duas vezes. Diz que cultiva legumes e verduras há 
30 anos e que recebeu incentivos do governo federal 
apenas até o início da década de 80.

A pedido da Folha, Ribeiro mostrou o contrato 
assinado com a produtora. O local onde seria preen-
chido o valor a ser pago pela locação das terra está 
em branco. O agricultor afirmou que não cobrou nada. 
No documento está escrito que a locação é “para a 
produção de propaganda institucional (...) do gover-
no federal”.
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MST Invade Sete Áreas 
em Dois Dias em Pernambuco

Recife - O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) fez quatro novas ocupações neste 
domingo em Pernambuco. Dois dias após o início da 
“jornada nacional de ocupações”, sete áreas já foram 
invadidas no Estado. De acordo com informações da 
coordenação estadual do MST, até o final da jorna-
da, no dia 17 de abril, o número de ocupações deve 
chegar a 25. 

Neste domingo, foram ocupadas áreas nas ci-
dades de São Lourenço da Mata (Engenho General, 
pertencente ao grupo Votorantim), na Região Metro-
politana do Recife; Pesqueira (Fazenda Santa Maria) e 
Bonito (Engenho Baé), no Agreste do Estado, e Jucati 
(Fazenda Santa Marta), no Sertão Central. 

Ao todo, de acordo com o MST, duas mil famílias 
participaram das ações de ocupação deste domingo. 
No sábado, três fazendas foram invadidas. Segundo 
os coordenadores do movimento, 1.300 famílias par-
ticiparam das ações, ocorridas nas regiões Agreste 
e Sertão.

Sábado

A primeira área ocupada foi a propriedade conhe-
cida como Fazenda Mumbuca, com 1,7 mil hectares, 
localizada no município de João Alfredo, no Agreste 
pernambucano. A ação foi realizada nas primeiras horas 
da madrugada do sábado. Cerca de 150 famílias que 
estavam acampadas em áreas próximas reivindicam 
a desapropriação do local sob a alegação de que a 
fazenda é improdutiva. 

As outras duas ocupações ocorreram no Sertão 
do Estado, respectivamente nos municípios de Serrita 
e Inajá. Em Serrita, a fazenda Paada/Sussuarana foi 
invadida por 180 famílias. Em Inajá, o alvo foi a fazen-
da Boi Caju. Com 21 mil hectares, a área foi ocupada 
por cerca de mil famílias. 

PM informada

A Polícia Militar de Pernambuco confirma que vem 
sendo informada das invasões, mas não está promo-
vendo intervenções. Apesar de não haver registro ofi-
cial de conflito, segundo os sem-terra, o clima é tenso 
em algumas propriedades.

Segundo a Assessoria de Imprensa da PM, a 
ordem dada pelo comando da corporação é de evitar 
qualquer confronto. 

Risco de conflito

O Engenho General, um dos oito engenhos per-
tencentes à Usina Tiúma, de propriedade do empresário 

paulista Antônio Ermírio de Morais, é apontado como 
sendo uma área com grande risco de conflito. 

“Tem gente armada rondando as barracas. Os 
companheiros estão dispostos a resistir. Esperamos 
que não haja violência. Muitas das áreas ocupadas já 
tiveram os pedidos de desapropriação oficializados no 
Incra”, afirmou o coordenador estadual do movimento, 
Jaime Amorim. 

Além do MST, a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura em Pernambuco (Fetape) e o Movimento 
Revolucionário dos Sem terra (MRST) reivindicam a 
desapropriação da área junto ao Incra. 

Acampamento

Considerada pela coordenação nacional do movi-
mento como uma das regionais mais atuantes do País, 
o MST pernambucano prepara também a instalação 
de um acampamento provisório na Usina Aliança, lo-
calizada no município de Catende, na Zona da Mata 
– propriedade reivindicada pelos sem-terra desde o 
início da década de 90. 

A previsão é de que dois mil militantes ligados 
ao movimento participem da ação, que deve acontecer 
entre os dias 11 e 12, véspera da realização de uma 
audiência da Ouvidoria Agrária Nacional, marcada para 
o próximo dia 13. A intenção dos sem-terra é apressar 
a vistoria nas terras da usina, prometida desde maio 
do ano passado e ainda não realizada pelo Incra. No 
dia 17, está marcada uma caminhada pelas principais 
ruas do Recife. 

146 áreas ocupadas

De acordo com Jaime Amorim, 18 mil famílias 
são ligadas ao MST em Pernambuco. A maioria delas 
vive em uma das 146 áreas ocupadas pelo movimen-
to no Estado. O superintendente regional do Incra em 
Pernambuco, João Farias não foi localizado. 

Informações fornecidas por fontes ligadas ao 
superintendente são de que uma reunião entre repre-
sentantes do órgão e integrantes do MST deve acon-
tecer nos próximos dias. “Os ânimos estão bastante 
alterados. A intenção do Incra não é proibir nada e 
muito menos ameaçar. Só queremos evitar confron-
tos”, declarou a fonte. 

Pedro Ivo Bernardes

Ruralistas Querem Prisão de Stedile 
com base na LSN

Sorocaba (SP) – Advogados da União Demo-
crática Ruralista (UDR) vão entrar nesta semana com 
representação no Ministério Público Federal pedindo 
a prisão do coordenador nacional do Movimento dos 
Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, por incentivar 
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a invasão de propriedades. Stédile afirmou, durante 
encontro de movimentos sociais em Mato Grosso do 
Sul, que está sendo preparada uma onda de invasões 
em todo o País, para “infernizar” e obrigar o governo a 
acelerar a reforma agrária. 

De acordo com o presidente da UDR, Luiz An-
tonio Nabhan Garcia, o líder dos sem-terra infringiu a 
Lei de Segurança Nacional (LSN) por atentar contra a 
ordem política e social do País. “O que ele está fazen-
do é a propaganda de processos violentos e ilegais e 
ameaçando a ordem pública.” 

Incitação

Segundo Nabhan, os advogados entenderam que 
Stédile extrapolou a esfera do crime comum, pois está 
incitando a uma avalanche de crimes contra a ordem 
pública. “As declarações foram feitas em rede nacional 
e como a pena prevista para o crime prevê reclusão 
de um a quatro anos, vamos pedir sua prisão e espe-
ramos uma ação rápida das autoridades.” 

Segundo ele, a UDR, como entidade represen-
tante de uma classe, pode provocar a autoridade cons-
tituída para que tome essa providência. Nabhan espe-
ra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também 
adote medidas contra Stédile.

“Pacto com o Diabo”

Ele criticou o ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Miguel Rossetto, por não ter repudiado as declarações 
do líder do MST. “O governo federal tem a obrigação de 
preservar a ordem no País e não pode ficar inerte. O 
Stédile se diz amigo do presidente da República, mas 
ele não está acima da lei e do interesse coletivo.” 

Segundo Nabhan, quando o coordenador do MST 
fala em infernizar o País, revela que “é do mal e tem 
um pacto com o diabo”. 

Clima de Medo

Para o presidente da UDR, as declarações das 
lideranças do MST e o início da onda de invasões estão 
espalhando um clima de terror entre a classe produ-
tiva. Ele contou que, na semana passada, a entidade 
entrou com pedido de abertura de inquérito policial na 
Delegacia Seccional de Presidente Prudente contra o 
bispo diocesano dom José Maria Libório, por ter afir-
mado publicamente em uma solenidade que ninguém 
era dono das terras do Pontal e que estas deveriam 
ser ocupadas pelos sem-terra. 

“Entendemos que houve apologia do crime.” Esta 
semana, a UDR vai se reunir com proprietários rurais 
de Avaré, no sudoeste do Estado, para orientar os fa-
zendeiros a entrarem com pedido de interdito proibi-

tório visando evitar a invasão de suas terras. Segundo 
ele, depois de terem invadido a Fazenda São Gonçalo, 
do empresário Ricardo Mansur, no sábado, militantes 
do MST estão ameaçando entrar em outras fazendas 
da região. 

José Maria Tomazela

Bem a propósito, recolho trecho de artigo do jor-
nalista José Nêumanne Pinto, articulista de O Estado 
de S.Paulo:

O governo produz a crise e fica procurando cul-
pados fora, onde eles não estão. Não se vai resolver 
investindo em publicidade, como o governo pensa, não 
se vai resolver dando dinheiro, atendendo a chantagens 
das chamadas bases aliadas das bancadas dos par-
tidos que teoricamente o governo tem no Congresso, 
não se vai resolver também com essa retórica vazia 
e sem nenhum significado do presidente do PT, José 
Genoíno, e também não vai se resolver atacando a 
oposição. O governo precisa se ver no espelho e en-
frentar os problemas como eles devem realmente ser 
enfrentados”.

Sr. Presidente, em tempos de governo do tipo 
avestruz, o povo está de olho muito vivo. A tudo acom-
panha e, na hora de opinar, o resultado é a recente 
pesquisa CNI-IBOPE, mostrando a queda vertiginosa 
da credibilidade do Governo e do Presidente Lula.

Transcrevo, para que constem dos Anais do Sena-
do da República, a análise feita a respeito pela CNI:

IMPACTO NA ECONOMIA

Os desalentadores resultados econômicos de 
2003 e o episódio envolvendo o ex-assessor da Casa 
Civil refletiram diretamente na expectativa do brasi-
leiro sobre a evolução da economia. Enquanto na ro-
dada anterior, 40% dos entrevistados achavam que a 
inflação iria aumentar e 23% acreditavam que ela iria 
diminuir, hoje 48% acreditam no aumento da inflação, 
enquanto só 13% dizem que vai diminuir. Com relação 
ao desemprego, 54% dizem que ele vai aumentar nos 
próximos seis meses e 21% afirmam que vai diminuir. 
No estudo anterior, os percentuais eram, respectiva-
mente, 47% e 29%.

Na análise por segmentos, fica clara a mudança 
da expectativa, que passa de pessimismo moderado 
para uma forte preocupação com a economia. Na pe-
riferia das grandes cidades, 50% dizem que a inflação 
vai aumentar, contra 11% que acreditam em diminuição. 
Antes, os percentuais eram, respectivamente, 38% e 
23%. Entre os que possuem nível superior, 39% acre-
ditam no aumento da inflação e 15% na diminuição. 
Antes, a opinião estava dividida, 26% achavam que iria 
aumentar e 26% diziam que iria diminuir.
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No caso do desemprego a inflexão é ainda mais 
acentuada. No resultado geral, 54% dizem que o de-
semprego vai aumentar e 21% que vai diminuir. Há 
três meses, 47% acreditavam em aumento do desem-
prego, enquanto 29% apontavam redução. Na perife-
ria das cidades, 58 % afirmam que o desemprego vai 
aumentar e 17% que irá diminuir. Antes, os percentu-
ais eram, respectivamente, 44% e 31%. Na faixa de 
menor renda, também houve significativo aumento 
da expectativa negativa. Hoje, 50% acham que o de-
semprego aumentará e 24% que irá diminuir. Antes, 
49% acreditavam no aumento dos trabalhadores sem 
emprego, contra 28% que apostavam no aumento do 
número de postos de trabalho.

A edição da revista Veja desta semana, com data 
de 31 de março de 2004, faz um amplo levantamen-
to das falhas do Governo Lula, as quais contribuíram 
como peso principal para a queda de sua popularidade. 
Transcrevo a reportagem, para que, também, passem 
a constar dos Anais do Senado:

GOVERNO

Ascensão e Queda

Malu Gaspar e Leandra Peres 

Até pouco tempo atrás, as pesquisas de opinião 
pública indicavam que a denúncia de que um asses-
sor do ministro José Dirceu fora pilhado achacando 
um bicheiro não respingara no presidente da Repú-
blica. Agora, depois de seis semanas no ar, a crise 
finalmente bateu na imagem de Lula. Uma pesquisa 
realizada pelo Ibope, a pedido da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), mostra que o governo con-
tinua caindo no conceito dos eleitores, enquanto a 
imagem do presidente sofreu danos ainda maiores. A 
avaliação positiva do governo, que em dezembro do 
ano passado era de 41%, caiu 7 pontos porcentuais, 
ficando em 34%. A confiança no presidente sofreu que-
da mais significativa: de 69% para 60%. No item em 
que se indaga aos pesquisados se aprovam a forma 
como Lula administra o governo e o país, registrou-se 
a baixa mais ampla – de 12 pontos porcentuais. Antes, 
em dezembro passado, 66% dos eleitores aprovavam 
a maneira de Lula governar. Agora, são 54%. É uma 
queda indicativa de um desgaste em diversas frentes. 
A crise envolvendo o assessor de Dirceu precipitou o 
sentimento latente de que o governo estava com sérios 
problemas de gestão e patinava no mesmo lugar. Foi 
questão de tempo para que o imobilismo e a nódoa 
ética sobre o governo se traduzissem em queda na 
popularidade medida pelas pesquisas.

As taxas de aprovação e popularidade de Lula 
ainda são muito expressivas e estão num patamar bem 

superior ao de seus antecessores quando haviam cum-
prido um terço do mandato. Os números, no entanto, 
revelam dois aspectos preocupantes para o Palácio 
do Planalto. Primeiro, mostram que se espalharam as 
restrições ao governo e ao desempenho pessoal do 
presidente, que já existiam entre os formadores de opi-
nião e a camada mais informada da sociedade. Isso 
significa que a mística em torno da figura pública de 
Lula, a imagem de infalibilidade do líder popular e o 
próprio encanto em relação à sua força simbólica co-
meçaram a se quebrar. Nada disso surpreende, pois 
o exercício cotidiano do poder tende a provocar des-
gaste. No caso de Lula, porém, e esse é o outro ponto 
preocupante, chama atenção a velocidade do seu des-
gaste perante a opinião pública. No último trimestre do 
ano passado, a confiança no presidente caiu apenas 
1 ponto porcentual. Agora caiu 9. “É resultado da crise 
política e do crescimento negativo da economia”, ana-
lisa Carlos Montenegro, presidente do Ibope.

“O cenário de pessimismo moderado verificado 
na pesquisa anterior, realizada em dezembro passado, 
evoluiu para um cenário de forte pessimismo em relação 
a questões como desemprego, inflação e renda”, diz a 
apresentação da pesquisa CNI-Ibope. A constatação 
é incômoda para o governo, pois mostra que a popu-
lação está fazendo prognósticos negativos sobre seu 
futuro imediato. O dado mais desconfortável é quanto 
ao desemprego. Entre os entrevistados de todas as 
classes sociais, 54% dizem que o desemprego deve 
aumentar. Há três meses, 47% diziam a mesma coisa. 
Quando se faz um corte nos resultados classificando-
os por densidade populacional – e, portanto, eleitoral 
–, o que se vê é que o descontentamento é maior nas 
cidades com mais de 100.000 habitantes. Ali, 53% das 
pessoas responderam aos pesquisadores do Ibope que 
o país “está no caminho errado”. Como sempre ocorre 
nesse tipo de pesquisa, especialmente quando assu-
me um tom negativo para os governantes, o porcentual 
de pessoas insatisfeitas é maior entre a classe média 
alta e os brasileiros com curso superior completo. Nes-
sa faixa de entrevistados, nada menos que 63% das 
pessoas fizeram menções negativas espontâneas ao 
escândalo envolvendo Waldomiro Diniz e, por tabela, 
a seu patrono no governo, José Dirceu. 

O presidente Lula deixou-se engessar por uma 
crise menor. Diniz trabalhava com o ministro José Dir-
ceu, na Casa Civil, mas era um funcionário de terceiro 
escalão e foi pilhado numa traficância chinfrim ocorrida 
há dois anos, quando comandava a estatal de loterias 
do Rio de Janeiro. É um caso muito mais distante do 
coração do governo do que o velho escândalo do Si-
vam, que também veio à tona no início da gestão de 
Fernando Henrique Cardoso, no qual um graduado 
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assessor do Palácio do Planalto foi grampeado e pego 
fazendo lobby em favor de uma empresa estrangeira 
num negócio superior a 1 bilhão de dólares. O caso 
sacudiu o governo tucano e, ainda que tenha sido mais 
grave, acabou resolvido sem que o Palácio do Planalto 
entrasse em colapso ou que a popularidade de FHC 
desabasse. O caso Waldomiro Diniz, embora esteja 
há longas seis semanas na parada, continua quase 
do mesmo tamanho que tinha no início. Descobriu-se 
que, além do achaque ao bicheiro, Waldomiro pode 
ter tentado fazer uma negociata à custa da empresa 
GTech, que trabalha na área de loterias para a Caixa 
Econômica. Mas nenhum fato apareceu apresentando 
indícios de que Dirceu estivesse mancomunado com 
seu ex-assessor. Apesar de ter origem num episódio 
aparentemente isolado, tratando do mau comportamen-
to de um servidor, a crise não é debelada. Ao contrário, 
fica cada vez pior. 

Na semana passada, o presidente saiu de sua 
apatia em relação à crise, mas sua iniciativa não po-
deria ser mais desanimadora do que foi. Lula aventou 
a possibilidade de criar o Ministério da Administração, 
uma forma de arrancar o governo da paralisia em que 
se encontra e dar cabo da crise. Diante da vastidão 
de um programa sério capaz de fazer a administração 
pública andar, falar em criar mais um órgão burocráti-
co chega a ser quase cômico. É uma amostra do grau 
de perplexidade e atonia do governo do PT diante dos 
desafios mais comezinhos propostos a qualquer ad-
ministração federal. Lula não é o primeiro presidente a 
sacar um ministério do bolso sempre que precisa dar 
sinais de que a máquina está funcionando. Mas sua 
obsessão com a idéia anacrônica e simplista de que 
a cada problema nacional deve corresponder um mi-
nistério é um mau sinal. O problema do Brasil, refletido 
nas últimas pesquisas de opinião, é justamente o con-
trário. As pessoas dizem claramente aos pesquisado-
res que querem menos impostos, menos burocracia, 
mais incentivo aos negócios e menos dor de cabeça 
oficial para que suas pequenas e médias empresas 
não sejam obrigadas a fechar as portas. 

No plano retórico, Lula valeu-se de um recurso 
que era simpático no início do governo e, hoje, não 
convence mais ninguém. Trata-se do apelo ao verbo, 
ao discurso oco, para tentar convencer a platéia de 
alguma coisa cara ao Palácio do Planalto. Durante 
uma audiência que concedeu a representantes do 
movimento hip hop, disse que a crise atual é culpa 
dos “conservadores”. Seria uma frase enigmática, se 
não fosse simplesmente sem sentido. A crise começou 
com gente ligada ao PT. Depois que ela se estabele-
ceu, foi esquentada por uma nota pública do partido, 
exigindo mudanças na política econômica – um tiro de 

canhão no Ministério da Fazenda. Por fim, aliados do 
PT ajudaram a ativar as labaredas da fogueira, fazendo 
declarações desastrosas contra o governo, como a do 
deputado Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, 
que simplesmente pediu a demissão do ministro Anto-
nio Palocci. Pergunta: onde estão os “conservadores”? 
E quem são eles? Os banqueiros, que têm aplaudido 
o governo Lula? Os velhos caciques da política de ra-
ízes oligárquicas, como os senadores José Sarney e 
Antonio Carlos Magalhães, que têm sido fiéis aliados 
do governo? Mistério. 

Uma das razões que alimentam a crise está jus-
tamente na percepção pública de que o governo mer-
gulhou numa inquietante letargia de amplo espectro 
– uma paralisia política, administrativa, gerencial, buro-
crática. Em qualquer área que se examine, o governo 
oferece exemplos de ineficiência. Em alguns casos, 
chega a ser vexaminoso, como no programa Primeiro 
Emprego. Passados cinco meses de sua execução, o 
programa gerou apenas 577 empregos. Ou seja: tem 
criado, em média, menos de quatro empregos por dia. 
É um saldo tão diminuto que envergonharia muitas 
prefeituras. O pior é que o programa, incluído entre as 
chamadas “prioridades máximas” do governo, trata de 
uma questão central para a economia do país e para 
o bem-estar da sociedade: o desemprego. Na semana 
passada, a taxa nacional, medida pelo IBGE, chegou 
ao patamar de 12% – um porcentual bastante elevado. 
No campo da paralisia governamental, há problemas 
de toda ordem: entraves burocráticos, escassez de 
recursos, divergências internas, além de uma pitada 
de incompetência e um misto de bagunça com falta 
de senso de urgência. 

Na semana passada, VEJA verificou como estão 
evoluindo alguns programas incluídos na planilha de 
“prioridades máximas” do governo, assim definidas na 
primeira reunião ministerial deste ano, em fevereiro. 
Dos oito programas examinados pela revista, apenas 
um funciona a contento. É o programa Luz para Todos, 
cujo objetivo é eliminar – para usar um jargão petista 
– a “exclusão elétrica” nos próximos cinco anos. Sob 
o comando da ministra Dilma Rousseff, das Minas e 
Energia, o programa estava previsto para começar 
neste ano. O surpreendente é que já começou. Lan-
çado em quatro Estados, chegará a outros sete nesta 
semana. É algo de uma agilidade ímpar num governo 
em que tudo – mesmo programas prioritários e em 
áreas particularmente sensíveis – se arrasta por me-
ses a fio, oscilando da euforia inicial para o comple-
to esquecimento em poucos meses. Em fevereiro de 
2003, quando uma onda de crimes coordenados den-
tro de prisões assustou o Rio de Janeiro, o Ministério 
da Justiça prometeu construir cinco presídios federais 
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de segurança máxima. O edital para a construção do 
primeiro deles saiu só na semana passada. 

O Ministério do Meio Ambiente, comandado por 
Marina Silva, é conhecido entre os próprios ministros 
como “buraco negro”. Ou seja: caiu ali, não volta mais. 
Desde o início do governo, esperava-se que a ministra 
Marina concedesse a licença ambiental para o início 
da construção de 1.200 quilômetros de gasodutos no 
país. Uma antiga lei ambiental, promulgada nos anos 
70 do século passado, exige que cada gasoduto te-
nha um imenso pedaço de terra desocupada a seu 
redor – um naco tão grande que, hoje, inviabiliza esse 
projeto. O que fez a ministra Marina Silva? Nada. Na 
semana passada, o presidente Lula convocou-a para 
resolver o problema de uma vez por todas. Na reunião, 
ficou decidido que o governo mandará – em caráter 
de urgência, e ainda nesta semana – um projeto ao 
Congresso Nacional propondo mudanças na velha lei 
ambiental, de tal modo que vai ser possível a constru-
ção dos gasodutos. Será um investimento de 1 bilhão 
de reais e poderá gerar cerca de 40.000 empregos 
diretos e indiretos. Simples, não? 

Um dos programas que tocam mais o coração do 
presidente Lula é a distribuição de uniformes escolares 
aos alunos das escolas públicas. Lula fala disso des-
de a campanha. A meta oficial é chegar ao ano 2008 
distribuindo os kits com uniformes a todos os alunos 
do ensino fundamental da rede pública – ou seja, 37 
milhões de estudantes. Até agora, porém, o Ministério 
da Educação se enrolou de tal modo na burocracia do 
projeto – editais de licitação, pesquisa de preço, teci-
dos e tintas – que não foi distribuído nem um único kit. 
Se tudo der certo, mas certo mesmo, talvez o primeiro 
uniforme seja fornecido no segundo semestre deste 
ano. Talvez. A paralisia é tanta que, na semana pas-
sada, o governo lançou uma campanha publicitária de 
8 milhões de reais com o slogan “O trabalho sério já 
começa a dar resultados”, enquanto, nos bastidores do 
governo, o presidente Lula se dedicava a uma inédita 
rodada de reuniões com ministros para identificar os 
gargalos da administração federal. 

Um dos ministros mais solicitados pelo presidente 
foi Guido Mantega, do Planejamento, um tenaz con-
corrente da ministra Marina Silva para ver quem leva o 
troféu da paralisia. O primeiro encontro do presidente 
com Guido Mantega, a quem o ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues, nega ter chamado de “vagabundo”, 
num desabafo feito a um grupo de parlamentares na 
semana retrasada, ocorreu na segunda-feira – e deu 
resultado. Dois dias depois, Mantega anunciou a aber-
tura de quatro concursos públicos – entre eles o dos 
fiscais da Agricultura que Roberto Rodrigues reivindi-
cava havia cinco meses, sem sucesso. A situação é tão 

grave que até os programas sociais mais badalados 
do governo, como o Bolsa-Família, uma das estrelas 
da campanha publicitária que irá ao ar nesta semana, 
não escaparam da letargia. Nos dois primeiros meses 
deste ano, o programa, que já contempla 3,6 milhões 
de famílias, simplesmente parou. Não teve a inclusão 
de nenhuma família carente. Até o meio do ano, a 
meta é incluir mais 900.000 famílias. Se o ritmo atual 
não for consistentemente turbinado, adeus, meta. Com 
dois terços de seu governo pela frente, Lula tem uma 
árdua tarefa. Precisa recuperar a autoridade pessoal, 
amplamente delegada a José Dirceu e agora perdi-
da em meio à crise do ex-homem forte. Depois disso, 
tem de começar a governar o país e empreender um 
rumo claro a sua administração. Até que isso ocorra, 
as próximas pesquisas devem dar apenas desgosto 
ao Palácio do Planalto.

RETRATOS DA PARALISIA DO GOVERNO

Férias Compulsórias

Em Mato Grosso do Sul, existe uma mina de ferro 
e manganês que vem sendo explorada desde 1908. 
Hoje em dia, ela está sob o comando da Vale do Rio 
Doce, mas seus 500 trabalhadores estão prestes a en-
trar em férias compulsórias. Isso porque a ministra do 
Meio Ambiente, Marina Silva (foto), cancelou a licença 
de exploração até que a Vale pague uma compensação 
por danos ambientais. Coisa de uns 4 milhões de re-
ais. Na Justiça, a empresa ganhou o direito de renovar 
a licença de exploração da mina independentemente 
do pagamento da compensação ambiental. O Ibama, 
porém, reafirma que uma coisa está ligada à outra – e 
passado um ano nada se resolveu.

Farmácias Emperradas

Na campanha eleitoral, o PT prometeu criar uma 
rede de farmácias populares que venderia remédios a 
preços inferiores aos de mercado. A promessa, qualifi-
cada como prioridade, seria implementada em março 
do ano passado. Não deu. Em dezembro, o ministro 
da Saúde, Humberto Costa, pensou em lançar o pro-
grama, mas adiou para janeiro. Em janeiro não houve 
lançamento algum. Em março, o início do programa foi 
novamente adiado porque o Palácio do Planalto, con-
sultado pelo ministro, achou que seria constrangedor 
divulgar ao país que, quinze meses depois da posse, 
só estão prontas cinco farmácias populares em duas 
cidades. O governo, assim, decidiu esperar que o nú-
mero engorde um pouco.

Nos Últimos Minutos

Em março do ano passado, o Ministério da Pre-
vidência fez um concurso para o cargo de técnico do 
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INSS e contratou 3 800 pessoas. O resultado do exame 
tinha validade por um ano. Em setembro, a Previdência 
precisou contratar mais 1 300 técnicos, e podia fazê-lo 
entre os aprovados naquela seleção. Pediu autorização 
ao ministro do Planejamento, Guido Mantega (foto). O 
pedido foi feito uma, duas, três, dezenas de vezes – e 
nada. Na semana passada, faltando três dias para o 
fim da validade do concurso, a autorização saiu no 
Diário Oficial. Antes, é claro, os funcionários do INSS 
fizeram paralisação pedindo, entre outras reivindica-
ções, a contratação de mais técnicos. 

VIOLANDO AS METAS

No ano passado, o ministro Miguel Rossetto, do 
Desenvolvimento Agrário, tinha como meta assentar 
60 000 famílias de trabalhadores rurais sem terra. A 
meta, embora considerada modesta, não foi cumprida. 
Só 36 300 famílias foram beneficiadas. Neste ano, o 
objetivo é assentar 115 000 famílias, mas, até agora, 
completado o primeiro trimestre do ano, Rossetto con-
templou apenas 6 900 famílias. Se o trabalho perma-
necer nesse ritmo, o governo só conseguirá chegar ao 
número de 115 000 famílias lá pelo começo do ano de 
2008. A reforma agrária, curiosamente, está entre as 
“prioridades máximas” do governo, elencadas no dia 
10 de fevereiro passado.

Por último, Sr. Presidente, solicito que também 
figurem nos Anais da Casa o editorial da edição de 
domingo último, dia 28 de março, do jornal O Estado 
de S.Paulo. Trata-se de análise a respeito da condu-
ta da Presidência do Senado, reprovada pela Nação, 
negando-se a suprir a omissão dos partidos da base 
de apoio ao Governo, que insistem em não indicar re-
presentantes para a CPI dos Bingos. É o seguinte o 
texto do Estadão:

O SAGRADO DIREITO DAS MINORIAS

O STF ainda vai examinar o mérito do pedido de CPI 
sobre os bingos

Na história do pensamento político ocidental o 
traço que se tornou mais característico do Estado de-
mocrático moderno não foi a prevalência das decisões 
da maioria – que, de resto, é ínsita à própria noção de 
voto e sua contagem aritmética –, mas sim o respei-
to às minorias. É o direito à divergência, assegurado 
às minorias no fórum de representação das decisões 
coletivas – como é o Parlamento –, que livra as deli-
berações majoritárias de qualquer vício autoritário ou 
tirânico. Esta ordem de reflexão se torna necessária 
e oportuna, no momento em que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) está prestes a julgar mandados de se-
gurança impetrados por cinco senadores do PFL, em 

razão de ter sido impedida, no Senado, a instalação 
da “CPI do Bingo” – cujo requerimento fora assinado 
por 35 senadores, 8 a mais que o exigido – por falta de 
indicação de representantes dos partidos governistas 
e do não preenchimento dessa lacuna, por meio de 
indicação ad hoc do presidente do Senado. A dene-
gação das liminares, pelo Supremo, nos mandados de 
segurança impetrados, não significa uma posição da 
Alta Corte contrária ao entendimento de que a mano-
bra que impediu a instalação da CPI feriu direitos da 
minoria, assegurados pela Constituição. Esclareça se, 
de antemão, que medida liminar é apenas uma ordem 
judicial que visa a resguardar direitos antes da discus-
são do feito (initio litis), pelo que não seria necessária, 
no caso, visto não estar em jogo situação irreversível. 
No entanto, a percuciente argumentação do ministro 
Celso de Mello – o que, no STF, rejeitou por razões 
técnicas as referidas liminares –, considerando de “ex-
trema relevância” a matéria a ser analisada e julgada 
no Supremo, já no próximo mês, indica uma tendên-
cia claramente favorável à preservação do sagrado 
direito das minorias, o que, ipso facto, significaria 
dar guarida ao pleito oposicionista visando a exigir a 
instalação da CPI do Bingo no Senado. Para Celso de 
Mello o tema “impõe graves reflexões a propósito do 
reconhecimento, em nosso sistema político-jurídico, 
da existência de um verdadeiro estatuto constitucional 
das minorias parlamentares, o que traduz estímulo ir-
recusável à análise, por parte desta Suprema Corte, 
do significado que deve assumir, para o regime demo-
crático, a discussão em torno da proteção jurisdicional 
ao direito de oposição”. Em seu despacho o magistra-
do citou o jurista Geraldo Ataliba, para quem “só há 
verdadeira república democrática onde se assegure 
que as minorias possam atuar e tenham garantidos 
seus direitos de dissensão, crítica e veiculação de 
pregação”. E acrescentou outra pertinente assertiva 
do jurista: “Na democracia, governa a maioria,mas, ao 
fazê-lo, não pode oprimir a minoria.” Essa argumen-
tação é indício importante de tendência – justamente 
de um dos ministros do Supremo mais preparados, no 
campo do conhecimento jurídico-doutrinário – porque 
os senadores pefelistas também argumentaram, em 
seus pedidos, no sentido de que o direito da minoria 
não estava sendo respeitado no Senado Federal, por-
quanto 35 de seus membros haviam requerido a CPI 
dos Bingos – cuja instalação foi boicotada pela maio-
ria governista (tanto quanto pelo presidente da Casa, 
no que agiu a serviço do governo). E esta também é 
a argumentação de outros dois senadores, de outros 
partidos – Jefferson Péres (PDT-AM) e Pedro Simon 
(PMDB-RS), que entraram no Supremo com ação se-
melhante, mas sem pedido de liminar. É verdade que 
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a presente crise política que o governo Luiz Inácio 
Lula da Silva atravessa – não importando, no caso, 
que seja de “governabilidade”, como querem uns, ou 
de “autoridade”, como querem outros – está servindo 
para mostrar que a base de sustentação governamen-
tal no Congresso está longe de ser monolítica, ou de 
uma maioria do tipo “rolo compressor”, de que muito já 
se falou. Reconheça-se até que existe uma exagerada 
“flexibilização” da fidelidade situacionista, por parte de 
alguns partidos da base aliada – e aqui se destaque o 
papel do PMDB, que tem aproveitado a crise para bar-
ganhar com o governo dentro de esquemas que bem 
se conhece. Mas fisiologias situacionistas à parte, pois 
não é com elas que as minorias devem contar, para 
não serem sumariamente alijadas de qualquer processo 
decisório, impõe-se reconhecer, institucionalmente, o 
direito sagrado das minorias, pois este é um dos fun-
damentos irremovíveis da Democracia.

Domingo, 28 de março de 2004 

notas e informações O Estado de S.Paulo – a3

Era o que eu tinha a dizer.
 SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vivemos em um tempo em que 
expressões e termos tais como Mercosul, ALCA, inte-
gração continental e blocos econômicos desceram do 
pedestal acadêmico. Hoje, fazem parte de acaloradas 
discussões, seja na sala de aula, no banco do táxi, ou 
mesmo em conversas informais entre amigos. Creio 
ser oportuno, neste momento, abordarmos as questões 
suscitadas em torno da possível criação de uma Área 
de Livre Comércio das Américas – mais conhecida por 
seu acrônimo ALCA.

Afinal, cabe a nós, parlamentares, a imensa res-
ponsabilidade não só de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, mas também a de refletir e de propor me-
didas em face da realidade que vivemos. Para que 
possamos autorizar, com a consciência tranqüila, a 
ratificação dos atos do Executivo, atendendo a pre-
ceito constitucional, é mister debatermos à exaustão 
as profundas implicações que a eventual criação da 
ALCA pode trazer para todos nós. 

Certa vez ouvi uma frase que se encaixa como 
uma luva à formação de blocos de países. “Não é o 
modelo que faz a integração; é a integração que faz 
o modelo. Por trás de um aparente jogo de palavras 
inócuo, encontra-se uma grande demonstração de 
sabedoria”.

Por outras palavras, não importa tanto a forma da 
integração, se se trata de área de preferências tarifá-
rias, de livre comércio, de união aduaneira ou, ainda, 
de mercado comum. São os propósitos da integração 

o que importa, são as motivações da integração o que 
devemos ter em mente, sempre.

Nesse sentido, é inevitável recordarmos da mais 
longeva e bem-sucedida forma de integração já ocorrida 
entre países, protagonizada pelos europeus ainda sobre 
os escombros da Segunda Guerra Mundial. Havia – e 
há – ali o propósito deliberado de promover a paz e a 
concórdia entre os países, mediante o desenvolvimen-
to eqüitativo dos países-membros. Os propulsores da 
integração, a chamada locomotiva franco-germânica, 
nunca se furtaram a oferecer ajuda financeira median-
te os fundos comunitários, na revitalização dos países 
de economia mais débil.

O resultado é, aos olhos de todos, impressio-
nante. Em face da pobreza e da carestia enfrentadas 
após o término da ditadura de Salazar, em Portugal, 
e de Franco, na Espanha, a Península Ibérica está, 
hoje, irreconhecível, tal o dinamismo que a região tem 
vivenciado nos últimos anos.

Mas o milagre tem nome, Senhor Presidente. 
Chama-se compromisso com o desenvolvimento, com-
promisso com a cartilha do crescimento com nítido 
viés social.

É lícito indagarmos, porém, se são esses os pro-
pósitos que movem a maior potência hemisférica – e 
mundial – rumo ao estabelecimento de uma área de 
livre comércio em nosso continente. Pois olhamos para 
o exemplo mexicano e até conseguimos ver algum pro-
gresso na economia, mas à custa de uma dependência 
avassaladora da economia dos Estados Unidos, das 
empresas norte-americanas que buscam tão-somente 
o lucro fácil com a mão-de-obra contratada a preços 
vis, e que não se furtam a fazer as malas e partir em 
direção a países que ofereçam ainda menores custos 
trabalhistas.

Temos de estar conscientes acerca da necessida-
de de efetuarmos a travessia da eficiência baseada em 
trabalho barato para a eficiência fundada em trabalho 
mais produtivo. O Brasil, além de ser detentor de uma 
das mais ricas e especializadas economias do hemis-
fério sul, faz comércio com todas as macrorregiões do 
globo. Não nos interessa, portanto, viver à sombra da 
hegemonia política e econômica norte-americana, pois 
os propósitos integracionistas só fazem sentido quando 
vêm corrigir as desigualdades históricas, quando vêm 
suprimir as brutais assimetrias de uma ordem econô-
mica internacional que privilegia uma minoria de ricos 
em detrimento dos países “em desenvolvimento”.

É por isso que sempre sustentamos a impor-
tância política, econômica e estratégica do Mercosul, 
como projeto que visa a fortalecer mutuamente seus 
componentes em nome de uma melhor inserção dos 
países-membros na economia globalizada.
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Somos, sem dúvida alguma, os arquitetos de um 
projeto bem-sucedido no subcontinente sul-americano. 
Lembremos, nesse sentido, que nem mesmo a mais 
grave crise político-econômica já ocorrida em nosso 
país-irmão foi capaz de abalar os alicerces democrá-
ticos que fundam, hoje, a sociedade argentina.

Isso se deve ao fato de a nossa região haver 
passado por um amadurecimento, por uma depura-
ção político-institucional sem precedentes na história 
americana. Refiro-me, aqui, não somente aos países 
que compõem o Mercosul, mas a todos os nossos vi-
zinhos sul-americanos. Nosso contexto democrático, 
que parece ter-se tornado definitivo, permite-nos lutar 
com denodo em prol de um continente efetivamente 
mais justo e solidário.

Vemos, pois, com desconfiança, a pressa com que 
alguns tentam impor-nos a conclusão das negociações 
que culminariam com a criação da ALCA. Celebrar, 
de modo precipitado, acordo de tal envergadura pode 
não só trazer aos pactuantes novas distorções, mas 
também agravar as injustiças já existentes.

São falaciosos os argumentos que visam a des-
qualificar o Mercosul como foro legítimo de negocia-
ções no âmbito hemisférico. É a partir do Mercosul que 
podemos falar em integração com os demais países 
que integram o continente americano. Para o Brasil, 
fortalecer e aprofundar o Mercosul significa qualificar 
nosso País como interlocutor-chave de toda a América 
do Sul, significa acrescer pontos importantíssimos na 
contabilidade de nosso crédito externo.

O processo de criação da ALCA não é excludente 
em relação ao Mercosul. Não se trata, pois, de efetuar 
raciocínios do tipo “ou ALCA, ou Mercosul”. Ambos são 
plenamente compatíveis, mas há distinção importante 
a ser feita: o Brasil é, a um só tempo, co-Presidente da 
ALCA em caráter individual e negociador em caráter 
coletivo, em nome do Mercosul.

Devemos ser capazes de fazer valer nossas prer-
rogativas na presidência das negociações, para que 
possamos firmar tratado que efetivamente interesse ao 
Brasil. Nesse ponto, os membros do Mercosul devem 
falar em uníssono, agregando valor aos interesses es-
pecíficos da região. 

Pois uma coisa é certa, Senhoras e Senhores 
Senadores: não é possível ignorarmos as potenciali-
dades representadas por esta Área de Livre Comércio. 
Cerca de 50% das exportações brasileiras se destinam 
aos países da região – entre eles os Estados Unidos 
–, sendo que 70% dos manufaturados exportados pelo 
Brasil se dirigem ao mercado hemisférico.

Assim, cabe a nós questionarmos, com veemên-
cia, a agenda negociadora norte-americana, que, em 
vários momentos, parece querer o melhor dos dois 

mundos, ou seja, auferir os benefícios do livre comér-
cio sem tocar, em contrapartida, nos pontos sensíveis 
e fortemente protegidos de sua economia.

Nas negociações da ALCA, os objetivos brasilei-
ros não devem restringir-se à desgravação tarifária, até 
porque a tarifa média adotada pelos Estados Unidos 
é razoavelmente baixa. Acontece que os chamados 
picos tarifários atingem dezenas de produtos brasi-
leiros fortemente competitivos no mercado externo. 
Os calçados, por exemplo, recebem taxas que vão de 
12% a 60%; os produtos siderúrgicos tiveram as taxas 
elevadas em até 109%, sem falar do setor agropecuá-
rio, fortemente prejudicado em produtos como o suco 
de laranja, o fumo, o café, a soja e as carnes bovina 
e de frango. 

Por sua vez, as barreiras não-tarifárias, tais como 
os subsídios agrícolas, leis antidumping, créditos à ex-
portação etc., afetam mais de 60% das exportações 
brasileiras que se dirigem aos Estados Unidos. Se-
gundo dados fornecidos pelo Professor Marcos Jank, 
da Universidade de São Paulo, os subsídios destina-
dos ao setor agrícola chegam a 32 bilhões de dólares 
anualmente.

É esse quadro que devemos reverter. A ALCA só 
será desejável se oferecer acesso efetivo a produtos 
brasileiros competitivos no maior mercado do mundo. 
Que livre comércio é esse, que utiliza normas sanitárias, 
fitossanitárias, além de legislação antidumping, para 
proteger nichos de mercado que claramente implicam 
prejuízo ao Brasil? Como falar em laissez-faire, quando 
os quinze primeiros itens da pauta de exportações do 
Brasil para os Estados Unidos pertencem a setores 
altamente protegidos naquele País?

É preciso que os Estados Unidos reconheçam 
o óbvio, ou seja, o fato de haver níveis diferenciados 
de infra-estrutura produtiva e logística nos países da 
ALCA, o que pode acarretar, para os demais países 
do continente, distorções de competitividade, desin-
dustrialização e desemprego.

Se o país detentor do maior mercado interno 
do hemisfério não se dispuser a enfrentar, de forma 
limpa e transparente, os poderosos lobbies internos, 
não haverá condições mínimas hábeis a criar área de 
livre comércio no continente. Com o fito de uma exem-
plificação, basta lembrarmos que a infame Farm Bill, 
legislação destinada a proteger a agropecuária dos 
Estados Unidos, pretende injetar 180 bilhões de dó-
lares nos cofres dos agricultores locais em um prazo 
de dez anos. Por sua vez, a Trade Promotion Authority, 
permissão que o Congresso norte-americano conce-
de ao Executivo para negociar acordos de comércio, 
exclui das negociações cerca de duzentos dos mais 
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competitivos produtos brasileiros, o que praticamente 
inviabiliza qualquer esforço negociador.

Esperamos, Sr. residente, que essas graves ques-
tões sejam abordadas quando da visita do Presidente 
Lula a Washington, nos próximos dias. Desejamos fa-
zer da ALCA aquilo que o Mercosul, seguindo o bom 
exemplo europeu, tem sido no plano regional: elemento 
de coesão, harmonia e desenvolvimento.

A única ALCA que interessa ao Brasil e ao Mer-
cosul é aquela que possa trazer, junto dos bons ventos 
da integração, prosperidade econômica e justiça social 
a todos os países do continente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o objeto de meu discurso no dia de 
hoje reveste-se de grande importância e dramatici-
dade. Testemunhamos no sul do Brasil, com aflição e 
espanto, na madrugada do último domingo, a ação de 
um dos mais devastadores ciclones já vistos no País. 
Após percorrer centenas de quilômetros em alto-mar 
em direção à costa, castigou furiosamente nosso Es-
tado irmão, Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, 
os municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, com 
efeitos devastadores no importante município de Torres, 
expressivo pólo histórico e turístico do nosso Estado.

Como representante do Rio Grande do Sul, elei-
to para integrar esta Casa Legislativa, cabe-me a res-
ponsabilidade de procurar retratar o quadro em que 
se encontra aquela região, sensibilizando a opinião 
pública e as autoridades competentes, no sentido de 
mobilizar esforços para fazer frente às inúmeras e du-
ras conseqüências que já estamos enfrentando, com 
a urgência que a situação exige.

O raro e violento fenômeno climático, que desper-
tou controvérsias pela sua natureza e comportamen-
to incomuns, produziu ventos de até 150 km por hora 
destruindo, no meio da madrugada, milhares de casas, 
arrancando postes e árvores, derrubando paredes e 
muros, deixando centenas de famílias desabrigadas, 
num rastro de destruição apenas registrado nos países 
que tradicionalmente enfrentam esse tipo de cataclis-
mo. Os prejuízos materiais são, ainda, imensuráveis! 
A Defesa Civil já encaminhou relatório parcial ao Go-
verno Federal. Porém, há que se aguardar a conclusão 
do relatório oficial que está sendo elaborado, para se 
ter a exata dimensão dessa catástrofe.

O saldo da tempestade, ao amanhecer de do-
mingo, era a visão de um campo de guerra. Como se 
por ali tivesse passado a força demolidora de bombas 
e tanques, assemelhava-se aos filmes catástrofe que 
vêm sendo produzidos pela indústria cinematográfica 

internacional. Moradias destruídas, falta de água, luz 
e telefone, areia cobrindo as ruas, postes e árvores 
atravessavam-se sobre as calçadas. 

Em resposta à população repleta de dor e emo-
ção, de incredulidade e de angústia, registramos a 
ação imediata do Governador Germano Rigotto e sua 
esposa, a primeira dama do Estado, Cláudia Rigotto, 
que, juntamente com o Chefe da Casa Militar, viaja-
ram para o local a fim de pessoalmente conferirem a 
magnitude do sombrio evento. 

Em parceria com a Defesa Civil e o prefeito de 
Torres, José Batista da Silva Milanez, estão tomando 
as medidas necessárias e dando início aos trabalhos 
de reconstrução da cidade, para que a vida da popu-
lação litorânea atingida possa voltar à normalidade o 
mais depressa possível.

Queremos, também, assinalar os esforços da 
Defesa Civil que coordenou a Brigada Militar, Corpo 
de Bombeiros e Polícia Civil, além do serviço voluntá-
rio, pelo árduo trabalho que vêm prestando, desde o 
resgate e o encaminhamento das vítimas para hospi-
tais ou alojamentos, até a arrecadação e distribuição 
de alimentos, remédios, colchões e cobertores para 
os desabrigados.

Segundo informações obtidas da Casa Civil, e da 
chefia de gabinete do Governador Rigotto, hoje, mais 
tardar amanhã, estará sendo entregue às autoridades 
federais, relatório oficial sobre o ocorrido. Apelamos 
ao Governo Federal, na pessoa do Ministro da Inte-
gração Nacional, Ciro Gomes, informado diretamente 
pelo Governador sobre os desdobramentos do sinistro; 
apelamos ao Ministro das Cidades, Olívio Dutra, que 
sensibilizado já colocou sua Pasta à disposição, para 
que imediatamente sejam liberados os recursos finan-
ceiros necessários, que venham minimizar a destruição 
causada pelo furacão ou ciclone Catarina. 

Não nos percamos nos labirintos da burocracia. 
Não nos esquivemos por interesses menores. Não nos 
desviemos do fundamental: à luz da modernidade, a 
ação política deve ser solidária e solidariedade implica 
em responsabilidade social.

Colocamos, pois, nossa equipe e nosso gabine-
te à disposição da região atingida, para no que puder 
ser útil. Estamos com a população do litoral gaúcho, 
dizendo presente na reconstrução de seu futuro. So-
mando os nossos esforços haveremos de aplacar os 
efeitos desta inimaginável tragédia que, mais uma vez, 
coloca à prova a bravura, a coragem e o espírito de 
união da nossa gente.

Muito obrigado.
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O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, as novas tecnologias da área médica estão 
trazendo questões inéditas, muitas delas com sérias 
implicações éticas, para serem debatidas pelos espe-
cialistas, pelos legisladores, pelas autoridades com 
poder regulador e pelo conjunto da sociedade.

Não seria possível, Srªs e Srs. Senadores, deter 
o curso da História e impedir que se façam pesquisas 
e aplicações em genética humana e em reprodução 
assistida, entre outras áreas que suscitam polêmicas. 
Os ganhos em resultados médicos, salvando vidas 
humanas ou permitindo a saúde e a felicidade de tan-
tas outras, são incontáveis. Quando verificamos que 
uma pessoa próxima a nós pode ser beneficiada por 
alguma das novas técnicas médicas, a tendência é nos 
convencermos de todo de sua legitimidade. 

Tampouco é admissível, Sr. Presidente, que a 
aplicação dessas novas técnicas seja feita sem regras 
bem definidas e sem o acompanhamento e a fiscali-
zação dos órgãos competentes.

Com base em estatísticas, ainda que sem muito rigor 
científico, podemos dizer que, de cada dez casais, um ou 
dois apresentam problemas de fertilidade. As novas técnicas 
de reprodução assistida têm permitido que boa parte deles 
possa realizar seus sonhos de ter filhos. Essas técnicas 
dividem-se, basicamente, nas que usam a fertilização in 
vitro, que gera os chamados “bebês de proveta”, e nas 
que utilizam a inseminação artificial, bem mais simples, 
consistindo em um tipo de fecundação in vivo.

O esperma a ser utilizado na inseminação arti-
ficial pode ser obtido em bancos de esperma, como 
o que funciona no Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo, o maior do País. A escolha do material é feita a 
partir de catálogos, onde constam características físi-
cas e até psicológicas dos doadores, além de outros 
dados, como grau de instrução; mas também pode 
ser processada por um programa de computador, que 
procura combinar as características do doador com as 
da família receptora. 

Na ausência de uma legislação específica, as 
regras para a inseminação artificial humana foram 
definidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). 
De acordo com elas, o sêmen não pode ser vendido 
pelos doadores, cujo anonimato é obrigatoriamente 
preservado. As despesas cobradas pela remessa de 
sêmen a Brasília, por exemplo, onde não há banco de 
esperma, referem-se aos custos de coleta, manuten-
ção e envio. 

Os candidatos a doadores são submetidos a uma 
bateria de exames pelos bancos de esperma, além de 
terem o histórico de sua família analisado. Depois de 
seis meses, os exames devem ser repetidos, para, só 
então, ser autorizado o seu aproveitamento. Oitenta por 
cento dos candidatos são rejeitados, por não atende-
rem à totalidade dos requisitos. 

Essa série de controles, em princípio, justifica-se. 
Entretanto, o alto grau de exigências, somado à proibi-
ção de que o sêmen seja vendido pelos doadores, está 
levando a uma grande escassez do material nos bancos 
de esperma do Brasil. Uma das clínicas brasileiras que 
fornece sêmen humano passou a complementar seu es-
toque com material importado, para atender à demanda 
crescente. O número de doadores brasileiros, por sua 
vez, teria caído pela metade nos últimos dois anos.

O resultado da presente situação, Sr. Presidente, 
tem sido a prática cada vez mais freqüente de importa-
ção de sêmen humano pela Internet. Embora o custo 
de uma amostra importada seja mais de quatro vezes 
superior ao de uma nacional, os casais ou mulheres 
solteiras interessados recorrem a ela para evitar uma 
espera que parece interminável. As exigências legais 
para a importação resumem-se a uma autorização da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e o 
material pode ser recebido na casa do interessado ou 
na clínica que assistirá à reprodução. 

A proibição de venda de sêmen pelos doadores, 
sem dúvida bem-intencionada, entra em conflito com 
a prática de outros países, que permitem essa venda, 
e dos quais os brasileiros interessados passam a im-
portar o produto. 

Outro aspecto a ser considerado é que nossa 
população, na sua maior parte, ignora que exista um 
tal serviço. É certo que campanhas bem focalizadas, 
que estimulem a doação de esperma, mostrando o 
aspecto social e humanitário envolvido, poderia con-
vencer muitos doadores potenciais. 

Faz-se necessário, em suma, traçar uma política 
relativa à doação de sêmen no Brasil, que imponha 
regras e controle para esse serviço, ao mesmo tem-
po em que estimule a prática da doação. Os aspectos 
problemáticos da mesma devem ser analisados inclu-
sive no que toca à tendência de se buscar uma certa 
“eugenia”, baseada em estereótipos étnicos que não 
podemos aceitar em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, uma política 
brasileira de doação de sêmen, sendo bem formulada 
e executada, desestimulará a prática da importação. 
Nosso controle e nossas regras devem prevalecer so-
bre a de outros países, pois elas tratam do futuro de 
brasileiros como nós.

Era o que tinha dizer.

Obrigado. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA – (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores. ambientalistas, pesquisadores e o setor de 
agronegócios estão particularmente com as atenções 
voltadas para esta Casa desde que o projeto que tra-
ta da Lei de Biossegurança foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados. Ficamos com a responsabilidade de 
encontrar um equilíbrio entre as diversas posições so-
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bre a matéria e definir uma lei que ampare o progresso 
em uma das áreas mais promissoras da ciência, que 
é a biotecnologia.

O projeto de lei, de iniciativa do Executivo, esta-
belece uma série de normas de segurança e meca-
nismos de fiscalização de atividades que envolvem a 
pesquisa com seres vivos. Também cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança e faz uma completa rees-
truturação na Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança, a CTNbio.

Trata-se de uma legislação complexa que afeta 
desde a comercialização de alimentos geneticamen-
te modificados às pesquisas com células-tronco em-
brionárias, apontadas como uma das esperanças no 
tratamento de doenças hereditárias e males como o 
de Parkinson e Alzheimer. 

Ao tratar de assuntos como a clonagem, a lei 
envolve questões que dizem respeito não apenas às 
ciências da vida, à genética e à biotecnologia, mas 
também à ética e à religião. Daí por que é necessária 
uma discussão ampla dessa matéria.

Recentemente, recebi carta enviada por repre-
sentantes do Centro de Tratamento e Pesquisa do 
Hospital do Câncer, com sede em São Paulo, que se 
manifestaram dispostos a contribuir para o aperfei-
çoamento do projeto. Para o presidente da entidade, 
Ricardo Renzo Brentani, a biotecnologia é importan-
te no desenvolvimento da ciência e para o avanço 
de metodologias que têm impacto direto no combate 
ao câncer.

 Outros parlamentares, como o Senador Mozaril-
do Cavalcanti, também são favoráveis à realização de 
audiências públicas visando esclarecer os Senadores 
com vistas à votação. O debate é defendido até por 
cientistas renomadas como a professora Leila Macedo 
Oda, da Fundação Osvaldo Cruz, que recentemente 
concedeu uma entrevista muito esclarecedora à re-
vista IstoÉ. 

É natural que os pesquisadores queiram mostrar 
suas opiniões e preocupações. A própria professora 
Leila Oda vê que a consciência sobre a biosseguran-
ça ainda engatinha no País e alerta para o manuseio 
correto de microorganismos em laboratórios, a pre-
venção do bioterrorismo e os riscos de contaminação. 
Segundo ela, o País não dispõe sequer de laboratórios 
de segurança máxima, de nível quatro. E citou até um 
caso de contaminação de profissionais ocorrido no 
Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, após tentativa de 
isolar um vírus.

Temos, por outro lado, avanços obtidos com o tra-
balho dos pesquisadores brasileiros. Podemos citar:

A seqüência do genoma de uma praga que causa 
a doença do amarelinho nos laranjais; 

o desenvolvimento de um mosquito transgênico 
que funciona como uma vacina contra a dengue e a 
malária; e

pesquisas de sucesso no âmbito da Embrapa, 
como o feijão resistente ao vírus do mosaico (uma 
praga que acaba com as lavouras), que teriam efeitos 
positivos na agricultura.

São pontos sobre os quais precisamos refletir em 
conjunto, a sociedade e o Senado.

Temos já algumas contribuições. O Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, por exemplo, acha que a Lei de Bios-
segurança não deveria tratar, ao mesmo tempo, dos 
chamados transgênicos e da clonagem humana.

Concordo com S. Exª em que seria mais apro-
priado que esses dois assuntos fossem tratados por 
meio de projetos diferentes, pois ambos envolvem 
argumentação de natureza distinta. No primeiro caso, 
o dos transgênicos, os argumentos são de natureza 
eminentemente científica. Já no segundo caso, além 
dos aspectos científicos, há questões éticas e filo-
sóficas.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, esse é 
um assunto que requer de todos nós uma avaliação 
desapaixonada. O projeto que tramita nesta Casa deve 
encontrar o ponto de equilíbrio entre o progresso e a 
prudência. Assim, facultamos o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras que tanto benefício podem 
trazer à sociedade, mas também garantimos a saúde 
humana, animal, vegetal e ambiental. Essas premis-
sas devem estar sempre em primeiro plano em todas 
as nossas decisões.

Muito obrigada. 

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – 

BASE DE APOIO EM CAMPANHA

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna nesse momento para registrar a matéria inti-
tulada “PMDB faz festa para Garotinho”, publicada no 
Jornal do Brasil de 8 de março do corrente.

A referida matéria mostra que o PMDB do Rio 
de Janeiro conduziu à Presidência o ex-governador 
Anthony Garotinho. O tom dos discursos, na conven-
ção estadual do partido que compõe a base política 
do Governo Federal, foi de críticas ao governo Lula, 
lembrando o medo da CPI dos Bingos e a política eco-
nômica que beneficia o setor financeiro em detrimento 
do setor produtivo.

Sr. Presidente, solicito que a matéria do Jornal 
do Brasil seja dada como lida e considerada como 
parte integrante deste pronunciamento. O texto é o 
seguinte:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SÉRGIO GUERRA EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – 

O CASO WALDOMIRO E A CPI DOS BINGOS

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupo 
mais uma vez a tribuna para destacar matérias que 
se referem ao caso Waldomiro Diniz e à CPI dos Bin-
gos, publicadas na última sexta-feira, 12 de março, nos 
principais jornais em circulação no País.

O escândalo continua incomodando o governo e 
sua base aliada no Congresso Nacional; porém, todos 
os esforços no sentido de evitar a instalação da CPI 
servem apenas para mostrar que o Governo está com 
muito medo da investigação do caso Waldomiro Diniz. 

Sr. Presidente, requeiro que as matérias em ane-
xo integrem este pronunciamento e, assim, passem 

a constar dos Anais do Senado Federal. As matérias 
são as seguintes:

“O tempo esquentou dentro do Congres-
so”, Correio Braziliense de 12.03.2004;

“Mais uma do Mercadante”, O GLOBO 
de 12.03.2004;

“Oposição agora quer CPI de Santo An-
dré”, Folha de S. Paulo de 12.03.2004;

“Oposição perde feio na CCJ”, Correio 
Braziliense de 12.03.2004.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. ANTERO PAES DE BARROS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) 

PRONUNCIAMENTO DO SENADOR  
PAULO PAIM/PT-RS

NOVAS DENÚNCIAS 
DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL

30-3-04 

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,

Fomos informados, desde sexta-feira, de mais 
um caso de discriminação racial, aqui em Brasília, en-
volvendo funcionárias do governo federal e estadual, 
ativistas e a Ministra da Cultura de Moçambique, Drª 
Virgília dos Santos Matabele.

O episódio ocorreu no Hotel Nacional, no início 
da noite de quinta-feira e foi amplamente divulgado. 
Os garçons exigiram, para servir qualquer coisa na 
mesa ocupada pelas mulheres negras, que se defi-
nisse antecipadamente quem seria responsável pelo 
pagamento da conta.

Até uma simples garrafa de água mineral só era 
posta na mesa após o garçon, de forma agressiva, 
exigir que se explicitassem a forma de pagamento e 
o responsável.

Diante do tratamento diferenciado e discriminató-
rio, só restou ao grupo solicitar a presença do gerente. 
Mas o gerente só apareceu sob a ameaça de ligação 
telefônica para a Polícia.

O grupo de mulheres negras era constituído de 
funcionárias da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria Espe-
cial de Políticas para a Mulher, da Secretaria de Direi-
tos Humanos, a Secretária das Mulheres do Governo 
de Alagoas, representantes de ONG’s de São Paulo, 
Geledés e Fala Preta, e pela Ministra da Cultura de 
Moçambique, convidada oficial do governo brasileiro 
e representando o presidente de seu país.

Reunidas no restaurante do Hotel Nacional, quatro 
delas hóspedes do próprio hotel, foram constrangidas 
pelos garçons, cuja ação discriminatória impediu que 
se pudesse desenvolver com naturalidade uma reunião 
entre uma representante de um país africano, convida-
da do governo federal, e mulheres negras brasileiras. 
A denúncia da prática de discriminação racial foi re-
gistrada, na sexta-feira à tarde, na Primeira Delegacia 
de Polícia da Asa Sul.

O direito à não-discriminação inclui-se entre os di-
reitos humanos ou direitos fundamentais. A Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial esclarece que a expressão 
“discriminação racial” significa qualquer distinção, ex-
clusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha 
por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconheci-
mento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nas 
esferas política, econômica, social, cultural ou qualquer 
outra esfera da vida pública.

O Dr. Hédio Silva Júnior, presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-SP, advogado das senho-
ras discriminadas, afirmou que, além da ação criminal, 
cabe ainda uma ação civil por danos morais.

Quero também fazer o registro, Senhor Presi-
dente, de importante reunião que ocorreu ontem à 
tarde, no Ministério Público do Trabalho. Entidades do 
Movimento Negro e Sindical, acompanhadas do ad-
vogado Sr. Humberto Adami, reuniram-se com a Drª 
Sandra Lia Simom na Coordenação da Procuradoria 
do Ministério Público do Trabalho para tratar do tema 
da discriminação racial.

Um conjunto de evidências e dados oficiais levan-
tados pelo IBGE apontam para a prática sistemática de 
discriminação racial no mercado de trabalho contra os 
afro-brasileiros, na admissão, nos rendimentos, no exer-
cício de determinadas funções e nas promoçoes.

As entidades já entraram com uma representação 
nos ministérios públicos estaduais, requerendo a ins-
tauração de inquérito civil público e a convocação de 
representantes das diferentes áreas empresariais.

As entidades solicitam ainda, após a instauração 
do Inquérito Civil Público, o ajuizamento de Ação Civil 
Pública contra as empresas que incidem em práticas 
de discriminação racial.

São muitas as frentes de luta contra o racismo. 
Na educação, no mercado de trabalho, nos meios de 
comunicação. Estamos avançando e a disposição 
que, finalmente, o Governo Federal anuncia de dis-
cutir o Estatuto da Igualdade Racial pode impulsionar 
a aprovação deste importante projeto no Congresso 
Nacional.

O Estatuto reúne um conjunto de ações e medi-
das especiais que, se adotadas pelo Governo Fede-
ral, contribuirão efetivamente para assegurar direitos 
fundamentais, direitos econômicos e sociais dos afro-
brasileiros.

Queremos insistir num ponto crucial. Precisamos 
denunciar amplamente e punir com o rigor da lei a prá-
tica do racismo. Mas precisamos, repito, educar para 
o respeito à diversidade racial e étnica.
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A cada dia torna-se mais urgente uma campanha 
nacional que eduque contra o racismo. Continuaremos 
apelando por uma campanha educativa que permita 
realçar os valores da pluralidade cultural. - Senador 
Paulo Paim/PT-RS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem, comemorou-se mais um aniversário 
de Curitiba, fundada em 29 de março de 1693, portanto, 
são 311 anos de existência. Analisando-se o desenvol-
vimento da cidade, suas conquistas e os desafios que 
ainda enfrenta, ressaltam as virtudes de uma cidade 
que se tornou ao longo dos anos referência para o 
Brasil, principalmente quando pensamos em termos de 
cultura, de respeito ao meio ambiente e da constante 
busca do bem-estar da população. De início caminho 
histórico dos tropeiros que de Viamão, Rio Grande 
do Sul, se dirigiam a Feira de Sorocaba/SP, Curitiba, 
hoje, é conhecida nacional e internacionalmente por 
seu desenvolvimento econômico e social. 

Curitiba é uma cidade que congrega pessoas de 
diversas regiões e nacionalidades, vindas de vários lu-
gares do Brasil e do mundo. Esse cosmopolitismo faz 
com que a cidade possa parecer, para aqueles que 
deixaram sua terra natal, uma parte de seu país ou de 
sua cidade de origem. Desta característica, ressaltamos 
a forte presença de culturas européias, com tradições 
seculares e que são transmitidas pelas gerações no 
decorrer dos anos. São traços fortes, identificados no 
artesanato, na culinária, na música, enfim, nas mani-
festações mais cotidianas dos curitibanos. Pela ótica 
de quem procura evoluir com o passar dos anos, surge 
uma cidade jovem, dinâmica e progressista, que dese-
ja ser referência também pela geração de empregos, 
pelo progresso tecnológico e, principalmente, pela 
qualidade de vida de seus habitantes. 

Por toda a cidade espalham-se parques, praças e 
monumentos, que se constituem em marcos históricos 
da evolução da cidade; lá estão a Praça Tiradentes, 
Rua das Flores, Rua 24 horas, Teatro Paiol, Jardim 
Botânico, Ópera de Arame, Estação Rodoferroviária, 
Passeio Público e Memorial Árabe, Centro Cívico, Me-
morial Polonês, Bosque Alemão, Parque São Lourenço, 
Memorial Ucraniano, Portal Italiano, Santa Felicidade, 
Parque Barigüi, Torre Mercês e Setor Histórico.

Para alcançar o patamar de cidade desenvolvi-
da, preservando a manutenção dos valores humanos, 
sem ignorar as diferenças sociais e as necessidades 
de seus cidadãos, Curitiba se depara com algumas 
adversidades – comuns aos grandes centros urbanos 
–, que se configuram como desafios a serem vencidos 
com planejamento e persistência.

São desafios que nos levam a refletir sobre a im-
portância de unirmos esforços na criação de instrumen-
tos legais para que as pessoas encontrem oportunidade 
para o desenvolvimento pleno de sua cidadania. 

O exemplo de Curitiba é válido para todo o Brasil. 
É uma alegria para todos nós comemorarmos mais um 
aniversário de nossa cidade, que busca referências em 
seu passado, mas com os olhos voltados para o futuro. 
Parabéns, para Curitiba e para todos que lutam diaria-
mente para torná-la uma cidade cada vez mais acolhe-
dora, humanitária e preocupada com seus cidadãos, 
onde o desenvolvimento venha sempre acompanhado 
dos valores de igualdade e de justiça social. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO – (Bloco/PT 
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 27 de março 
foi comemorado o Dia da Inclusão Digital. Por todo o 
País, o Comitê para Democratização da Informática 
realizou múltiplas atividades em várias cidades brasi-
leiras e também nas capitais do Uruguai e do Chile, 
visando a despertar a consciência de cada um para 
a importância da inclusão digital para o desenvolvi-
mento social.

Em janeiro de 2004, chegamos, no Brasil, a cer-
ca de 20 milhões de internautas, o que corresponde a 
aproximadamente 11% da nossa população. Isso ainda 
é pouco, se pensarmos que países como os Estados 
Unidos, a Alemanha, o Canadá, o Reino Unido e a Co-
réia do Sul têm mais da metade de sua população já 
conectada na rede mundial de computadores. Estamos 
na dianteira na América Latina, mas ainda não ocu-
pamos, no contexto mundial, o lugar que poderíamos 
ocupar, dados nosso tamanho e nossa importância. 
Países com população bem menor do que a nossa têm 
um número maior de usuários da rede. Isso, Sr. Presi-
dente, caracteriza um quadro claro de exclusão.

Essa exclusão, como qualquer outra, é perver-
sa. Mas a exclusão digital tem efeitos especialmente 
danosos, porque, na sociedade de informação e de 
conhecimento em que o mundo globalizado se trans-
forma cada vez mais rapidamente, não ter acesso à 
rede mundial de computadores implica uma limitação 
radical das oportunidades. Com isso, a exclusão digital 
se inscreve, com lugar destacado, no quadro geral das 
desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira 
e que multiplicam injustiças ao limitar as oportunida-
des oferecidas às pessoas. Aliás, como mostram os 
dados de uma pesquisa recente da Fundação Getúlio 
Vargas sobre a exclusão digital, essa exclusão segue 
de perto as demais que marcam a sociedade brasi-
leira. Desigualdades de renda, de educação, de raça 
espelham-se simetricamente nas desigualdades de 
acesso a computadores e à Internet.

Quero destacar, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
três domínios em que a exclusão digital, ao diminuir as 
oportunidades, tem o efeito de agravar e aprofundar 
as desigualdades e as injustiças que tão tristemente 
caracterizam a sociedade brasileira, além de contri-
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buir para aumentar nossa distância dos países mais 
desenvolvidos.

Começo com o domínio mais visível da economia. 
Ter acesso hoje à Internet é ter acesso a um imenso 
mercado. Cada vez mais, cresce a importância do 
comércio eletrônico. No ano passado, por exemplo, o 
varejo on-line no Brasil faturou mais de 5 bilhões de 
reais, crescendo 23,7% com relação ao ano anterior.

Embora não se possa diminuir a importância do 
acesso ao mercado, não são apenas oportunidades 
de consumo que a Internet oferece. Com a rede mun-
dial de computadores, surgiram também novas frentes 
de trabalho. Hoje o Brasil já é um importante produtor 
e exportador de software, por exemplo, e isso gra-
ças, em boa parte, à rede mundial de computadores. 
E não podemos, de modo algum, esquecer o exem-
plo de outros países em estágio de desenvolvimento 
comparável ao nosso, como a Índia, onde é crescente 
o número de pessoas que trabalham para empresas 
estrangeiras, sobretudo norte-americanas, sem sair de 
seu país. Lá se tem usado estrategicamente a Internet 
como meio para criar empregos. A inclusão digital é a 
porta de entrada para a inclusão social e econômica 
completa das pessoas.

Somando tudo, a inclusão digital pode ser, do 
ponto de vista econômico, um importante instrumento 
no processo de retomada do crescimento que tão an-
siosamente esperamos. E não só isso. Como lembra 
o estudo da Fundação Getúlio Vargas que mencionei 
antes, a inclusão digital, por seus efeitos, pode ser um 
instrumento de combate à pobreza comparável à regu-
larização fundiária, à educação e ao microcrédito.

Um segundo domínio no qual a exclusão digital 
implica limitar possibilidades é o domínio da educa-
ção e da cultura. Hoje, graças à Internet, temos aces-
so imediato a bibliotecas, museus, jornais e revistas 
do mundo inteiro. Incluir digitalmente significa abrir as 
portas de tudo isso para pessoas que, muitas vezes, 
estão limitadas, no que diz respeito à educação e à 
cultura, ao que as escolas podem oferecer.

As próprias escolas podem funcionar como agen-
tes duplos no processo de inclusão digital: por um lado, 
beneficiam-se com a revolução digital; por outro, fun-
cionam como focos de benefícios para toda a comu-
nidade a que servem. Não só podem ser beneficiárias 
diretas das tecnologias de informação transformadas 
em instrumentos didáticos, como também multiplica-
doras de oportunidades de inclusão, tanto para seus 
próprios alunos, quanto para a comunidade mais am-
pla onde se inserem.

O terceiro domínio que queria lembrar aqui, Sr. 
Presidente, é o da própria cidadania. Cada vez mais, 
incluir digitalmente o maior número possível de pessoas 
é um compromisso com a cidadania. Hoje, o conceito 
do “governo eletrônico” já está bastante estabelecido, 

seja como forma de oferecer informações e serviços, 
seja para prestar contas para o cidadão. Hoje, em paí-
ses mais adiantados, já existem iniciativas e experiên-
cias mais ousadas, que apontam na direção do enri-
quecimento da participação popular nos governos por 
intermédio das tecnologias digitais e da Internet. São 
todas ainda muito incipientes, ainda muito vulneráveis 
a problemas de segurança, mas creio que é inevitável 
que, mais cedo ou mais tarde, essas tecnologias esta-
rão sendo usadas para aprimorar nossas práticas de 
eleição, de discussão e deliberação, além de propor-
cionar outras formas de consulta popular.

No que diz respeito à prestação de contas, é des-
necessário mencionar o ganho em transparência que a 
Internet dá aos governos. E, quanto mais transparente 
é um governo, mais poder é transferido ao conjunto 
dos cidadãos, que podem tentar enxergar, com mais 
clareza, alguns recantos às vezes demasiadamente 
ensombrecidos da administração pública.

Por tudo isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
creio ser extremamente louváveis iniciativas como es-
tas do Comitê para Democratização da Informática. A 
inclusão digital, por sua importância, merece tornar-
se foco das políticas públicas que visam a diminuir as 
desigualdades no Brasil. Chamar a atenção para a ne-
cessidade de projetos que diminuam a exclusão digital, 
abrindo novas oportunidades para os cidadãos, como é 
o objetivo das comemorações do Dia da Inclusão Digital, 
é algo sempre bem-vindo. Esperemos que se repitam 
sempre com mais sucesso nos próximos anos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA 
Às 15:30 horas

– 1– 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 155, de 2003, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organi-
zação de cargos efetivos das autarquias es-
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peciais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Relator revisor: Senador José Jorge

– 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 157, de 2003, que altera o in-
ciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator revisor: Senador Renan Calhei-
ros

– 3 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 19, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2004, proveniente da 
Medida Provisória nº 161, de 2004, que acresce 
os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 10.336, de 19 de de-
zembro de 2001, com o objetivo de regulamentar 
a partilha com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios da arrecadação da Contribuição 
e Intervenção no Domínio Econômico inciden-
te sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados, e álcool etílico combustível (CIDE), 
e dá outras providências.

Relator revisor: Senador João Alberto 
Souza 

– 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2004 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 162, de 2004, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no va-
lor de R$ 3.400.000.000,00, para os fins que 
especifica.

Relator revisor: Senador Rodolpho Tou-
rinho

– 5 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 20, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 20, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 163, de 2004, 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relator revisor:

– 6 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 21, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 21, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 164, de 2004, 
que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e a Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços, e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Romero Jucá 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 
minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE  
DO SENADO FEDERAL

Senador: José Sarney

30-3-2004 
terça-feira

11:30 – Ministro Alfredo Pereira Nascimento, Mi-
nistro de Estado dos Transportes
Presidência do Senado Federal

15:30 – Ordem do Dia
Plenário do Senado Federal

17:30 – Abertura da exposição e lançamento do livro 
O Senado e seus Presidentes, do Senhor Agaciel da 
Silva Maia, Diretor-Geral do Senado Federal 
Biblioteca do Senado Federal
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 ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM 
– SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva – Almeida Lima – Aloizio Merca-
dante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero 
Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – An-
tônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto 
Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Del-
cidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa 
– Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Si-
queira Campos – Eduardo Suplicy – Efraim Morais 
– Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves 
Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson Camata 
– Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena 
– Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson Peres 
– João Alberto Souza – João Batista Motta – João 
Capiberibe – João Ribeiro – João Tenório – Jonas 
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José 
Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio 
da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan 
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta – Ma-
guito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco 
Maciel – Maria do Carmo Alves – Mozarildo Caval-
canti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes 
– Patrícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo Oc-
távio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet 
– Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto 
Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá 
– Romeu Tuma – Roseana Sarney – Sérgio Cabral 
– Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhes-
sarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião 
Viana – Valdir Raupp – Valmir Amaral.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 79 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Sobre a mesa, Ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF.GLPMDB nº 90/2004

Brasília, 17 de março de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação dos membros do PMDB, que 
comporão a Comissão Temporária Interna, criada pelo 
Requerimento nº 1.566, de 2003, destinada a viabilizar 
a comemoração do centenário do Jornalista Roberto 
Marinho pelo Senado Federal.

Titulares     Suplentes
Senador  Renan Calheiros   Senador Garibaldi Alves 
Filho
Senador Hélio Costa             Senador Ney Suassuna

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do  PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nos termos do Expediente que acaba de ser lido, a 
Presidência designa os Senadores Renan Calheiros e 
Hélio Costa, como titulares, e os Senadores Garibal-
di Alves Filho e Ney Suassuna, como suplentes, para 
comporem a Comissão Temporária Interna, destinada a 
viabilizar a comemoração do Centenário do Jornalista 
Roberto Marinho, pelo Senado Federal.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. GL-PMDB nº 97/ 2004 

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
à Medida Provisória nº 173, de 16-3-2004, que “institui 
o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es-
colar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas 

Ata da 28ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 31 de março de 2004 

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos,  

Romeu Tuma e da Sra. Lúcia Vânia.
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de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financei-
ros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da 
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras 
providências”, ficando a mesma assim constituída:

 Titulares                  Suplentes
 Senador Romero jucá   Senador Gilberto Mestrinho
Senador Luiz Otávio   Senador Garibaldi Alves Filho 
Senador Paulo Elifas              Senador Sérgio Cabral

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GL-PMDB nº 98/2004 

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
à Medida Provisória nº 174, de 18-3-2004, que “altera 
o termo inicial dos prazos previstos nos arts. 29, 30 
e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
(registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição)” ficando a mesma assim constituída:

 Titulares       Suplentes
Senador Ramez Tebet Senador Paulo Elifas 
Senador João Alberto Souza Senador Valdir Raupp 
Senador Papaléo Paes               Senador Mão Santa

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF.GLPMDB nº 99/2004 

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pa-
recer à Medida Provisória nº 175, de 19-3-2004, que 
“acresce parágrafo ao art. 2º da Lei nº 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, que dispõe sobre a novação de 
dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensa-
ção de Variações Salariais – FCVS, e dá outras provi-
dências,” ficando a mesma assim constituída:

Titulares      Suplentes
Senador Garibaldi Alves Filho    Senador Mão Santa
Senador Paulo Elifas    Senador Valdir Raupp 
Senador Sérgio Cabral  Senador João Alberto Souza

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração.  – Senador Renan 
Calheiros,Líder do PMDB.

OF GL-PMDB nº  100/2004 

Brasília, 29 de março de 2004

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-
lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pa-
recer à Medida Provisória nº 176, de 24-3-2004, que 
“altera dispositivos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro 
de 1995, que reconhece como mortas pessoas desa-
parecidas em razão de participação, ou acusação de 
participação, em atividades políticas,” ficando a mesma 
assim constituída:

Titulares      Suplentes
Senador Leomar Quintanilha Senador João Batista 
Motta
Senador Pedro Simon         Senador Valmir Amaral
Senador Maguito Vilela            Senador Paulo Elifas

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder  do PMDB.

OF. GL-PMDB nº 102/2004 

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-
lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
à Medida Provisória nº 177 de 25 de março de 2004, 
que “dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Reno-
vação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da 
Marinha Mercante, e dá outras providências¶ “ficando 
a mesma assim constituída:

TITULARES   SUPLENTES

Senador Luiz Otávio      Senador José Maranhão

Senador Paulo Elifas     Senador Leomar Quintanilha

Senador Ramez Tebet           Senador Valdir Raupp

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros,Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Oficio GLC nº 028/04

Brasília, 29 de março de 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fe-
deral,

Nos termos do § 2º do art. 4º do Regimento Co-
mum, alterado pela Revolução nº 01, de 1995-CN, 
indico o Senhor Deputado João Leão, PL/BA, para o 
cargo de Vice-Líder do Governo no Congresso Na-
cional, em substituição ao Deputado Sérgio Miranda, 
PC do B/GM.

Na oportunidade manifesto a Vossa excelência 
nossas homenagens de estima e consideração.  

Atenciosamente, – Senador Fernando Bezerra, 
Líder do Governo no Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O expediente lido vai à publicação e será feita a de-
vida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Oficio nº 23/Plen

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 
a fim de indicar, como titular, o Deputado Luiz Sérgio, 
PT/RJ, em substituição ao Deputado Arlindo China-
glia, PT/SP, na Comissão Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória nº 177, de 2004.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Líder do PT.

Of nº 317/04-BLP 

Brasília, 30 de março de 2004

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Exa que o 
Bloco PL/PSL indica o Deputado Paulo Gouvêa 
(PL/RS), na qualidade de titular, e, na qualidade de 
suplente, o Deputado João Paulo Gomes da Silva 
(PL/MG), em substituição aos anteriormente indica-
dos, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 176, de 24 
de março de 2004, que “Altera dispositivos da Lei 
nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhe-
ce como mortas pessoas desaparecidas em razão 

de participação, ou acusação de participação, em 
atividades políticas.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

OF/GAB/I/Nº 217 

Brasília, 31 de março de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

André Luiz passa a participar, na qualidade de Suplente, 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a “apurar irregularidade cometidas por empresas de 
seguros, revendedores de automóveis, recuperados de 
veículos e oficina de desmanche de automóveis, em, 
relação aos veículos ‘salvados’, conforme a denúncia 
do programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão”, 
em substituição à Deputada Maria Lúcia.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado José 
Borba, Líder do PMDB.

OF. PSDB/Nº398/2004

Brasília, 31 de março de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Thelma 

De Oliveira, como membro titular, e o Deputado João 
Almeida, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provi-
sória nº 176, de 2004, que “altera dispositivos da Lei 
nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhece 
como mortas pessoas desaparecidas em razão de 
participação, ou acusação de participação, em ativi-
dades políticas”, em substituição aos anteriormente 
indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

OF. PSDB/Nº 401/2004

Brasília,31 de março de 2004

Senhor Presidente,
 Indico a Vossa Excelência o Deputado Pau-

lo Feijó, como membro titular, e o Deputado Affonso 
Camargo, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Pro-
visória nº 177, de 2004, que “dispõe sobre o Adicio-
nal ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante – FMM, e 
dá outras providências”, em substituição aos anterior-
mente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/4, de 2004, 
(nº 40/2004, na origem), de 26 do corrente, do Su-
premo Tribunal Federal, encaminhando, para os 
fins previstos no art. 52, Inciso X, da Constituição 
Federal, cópia do parecer da Procuradoria – Geral 
da República, da versão do registro taquigráfico do 
julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do 
acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 194657, que declarou a 
inconstitucionalidade do art. 12 e seus parágrafos 
da Lei nº 6.929, de 2 de dezembro de 1975, do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Estatuto Estadual da 
Magistratura).

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que encaminhou 
à publicação o Parecer nº 305, de 2004, da Comis-
são Diretora, oferecendo a Redação Final das Emen-
das do Senado do Projeto de Lei de Conversão nº 
14, de 2004 (Medida Provisória nº153, de 2003), que 
deixou de ser publicado na íntegra no Diário do Se-
nado Federal nº044, do dia 26/03/2004, às páginas nº 
08.483/08.484.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 305, DE 2004 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 
2004 (Medida Provisória nº 153, de 2003).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 14, de 2004 (Medida Provisória nº 153, de 2003), 
que institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições 
de educação superior e dos cursos de graduação e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de a mar-
ço de 2004. – Eduardo Siqueira Campos; Sérgio 
Zambiasi – Relator; Geraldo Mesquita Junior; Sery 
Slhessarenko.

ANEXO AO PARECER Nº 305, DE 2004

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 
2004 (Medida Provisória nº 153, de 2003).

Institui a Taxa de Avaliação in loco das 
instituições de educação superior e dos 

cursos de graduação e dó outras provi-
dências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 19 – Relator-revisor)

Dê-se ao § 3º do art. 3º do Projeto a seguinte 
redação:

§ 3º As receitas obtidas com a Taxa de 
Avaliação in loco serão aplicadas, na forma 
disposta em regulamento, exclusivamente no 
custeio das despesas com as comissões de 
avaliação.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 20 – Relator-revisor)

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto o seguinte 
parágrafo:

“§ 5º  São isentas as instituições de edu-
cação superior públicas que atendam ao que 
dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996.”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 13, apresentada 

 perante a Comissão Mista)

Suprima-se o art. 5º da Medida Provisória (cor-
responde ao caput do art. 5º do Projeto).

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda nº 21 – Relator-revisor)

Suprima-se o parágrafo único do art. 5º.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 1.781/2003 – 7ª VFCr 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2003

Ao Exmo. Sr. Dr.
Presidente do Senado Federal (ou quem suas vezes fizer)
Praça dos Três Poderes, Anexo I, Térreo, Brasília/DF, 
CEP 70165-900, Tel. (61) 311-4141

Processo nº 2003.5101519828–4
(Favor mencionar na resposta o nº em referência)

Sr. Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, atendendo a 

requerimento do Ministério Público Federal, decretei 
a quebra do sigilo de dados, fiscal e das operações 
financeiras das pessoas jurídicas abaixo relaciona-
das:
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• Vasco da Gama Licenciamentos S.A., ins-
crita no CNPJ sob o nº 02.424.122/0001-30;

• Clube de Regatas do Vasco da Gama, ins-
crita no CNPJ sob o nº 33.637.465/0001-45.

Sendo assim, solicito a Vossa Excelência que 
remeta a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, có-
pia de toda documentação apreendida no Clube de 
Regatas do Vasco da Gama, em cumprimento ao 
mandado de busca e apreensão expedido por este 
Juízo nos autos do processo nº 2001.5101529368-5, 
a pedido da “CPI do Futebol”, assim como documen-
tos que essa Casa detenha a respeito da empresa 
Vasco da Gama Licenciamentos S.A., tais como ex-
tratos bancários referentes ao ano de 1998, as qua-
tro cartas enviadas pelo Clube de Regatas Vasco da 
Gama àquela empresa, solicitando a realização dos 
depósitos, objeto desta medida cautelar, datadas de 
18, 20, 21 e 22 de maio de 1998, todos citados no 
relatório da “CPI do Futebol”.

Solicito, outrossim, que todas as informações 
sejam remetidas a este Juízo, acondicionadas em 
envelope lacrado, para que se mantenha o sigilo 
diante de terceiros, com referência ao processo nº 
2003.5101519828-4.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Senhoria meus protestos de consideração e apreço. 
– Marcello Ferreira de Souza Granado, Juiz Federal 
da 7ª Vara Federal Criminal.

OF. SFNº 1.718/2003 

Brasília, 9 de outubro de 2003

Exmº Sr.
Dr. Marcello Ferreira de Souza Granado
Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Ju-
diciária do Rio de janeiro
Av. Venezuela nº 134 – 4º andar – Praça Mauá.
20.081-310 – Rio de Janeiro/RJ

Ref.: Ofício nº 1.781/2003, da 7º Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária do RJ

Meritíssimo Juiz,
Em resposta ao ofício em epígrafe informo-lhe 

que a documentação solicitada está arquivada em 
aproximadamente 60 (sessenta) caixas-box, totalizando 
cerca de 25.000 (vinte e cinco mil) folhas.

Assim sendo, V. Exª poderá credenciar servidor 
de sua confiança para manusear e coletar, junto à 
Subsecretaria de Arquivo desta Casa, a documenta-
ção solicitada, mediante assinatura de termo de res-
ponsabilidade.

Na oportunidade, apresento a V. Exª meus pro-
testos de estima e consideração. – Senador José Sar-
ney, Presidente.

Oficio nº 543/2004 – 7º VFCr

Rio de janeiro, 17 de março de 2004

Processo nº 2003.5101519828-4
(Favor mencionar na resposta o nº em referência) 

Ao Exmo. Sr. Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, Térreo, Brasília/DF
CEP 70165-900, Tel. (61) 311-4141

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em atenção ao ofí-

cio SF nº 1.718/2003, que, atendendo a requerimento 
do Ministério Publico Federal, nos termos do ofício que 
segue em anexo, autorizei o servidor abaixo a consul-
tar a documentação da CPI do Futebol.

• Roberto Nunes Brandão – matrícula MPF 7309-
1; RG nº 502.524-SSP/DF; CPF nº 182.137.901-20, 
brasileiro, casado, com domicílio no endereço: Procu-
radoria-Geral da República – 2ª Câmara de Coordena-
ção e Revisão do Ministério Público Federal – SAF Sul, 
Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, sala 308, CEP 70050-
900 Brasília – DF, telefone 61-3031-6035 e 6036.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência que o 
servidor mencionado seja credenciado junto à Subse-
cretaria de Arquivo dessa Casa, de modo a viabilizar 
o exame da documentação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Senhoria meus protestos de consideração e apreço.

Marcello Ferreira de Souza Granado, Juiz Fe-
deral da 7ª Vara Federal Criminal.

Ofício 2º CCR nº 023 

Brasília, 17 de fevereiro de 2004

Senhoras Procuradoras da República,
Em atenção ao pleito contido no Ofício MPF/PR/

RJ/LB/nº 084/04, de 4-2-2004, comunico a Vossas Ex-
celências que, em sua 252ª Sessão, de 16-2-2004, a 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deliberou 
por designar, de seu quadro, o servidor Roberto Nu-
nes Brandâo (matrícula MPF 7309-1; RG nº 502.524-
SSP/DF; CPF nº 182.137.901-20, brasileiro, casado, 
com domicílio no endereço: Procuradoria-Geral da 
República – 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal – SAF Sul, Quadra 4, 
Conjunto C, Bloco B, Sala 308, CEP 70050-900 Bra-
sília – DF, telefone 61-3031-6035 e 6036), para que 
seja credenciado junto à Subsecretaria de Arquivo do 
Senado Federal, de modo a viabilizar-se o exame da 
documentação da mencionada Comissão Parlamentar 
de lnquérito – denominada CPI do Futebol.
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2. Recomendo, pois, as providências de Vossas 
Excelências para o encaminhamento àquela Casa 
Parlamentar da formal solicitação de credenciamen-
to, bem como para a adequada orientação do servidor 
quanto ao objeto a ser pesquisado e aos métodos a 
serem empregados.

3. Na oportunidade, firmo os protestos de estima 
e consideração.

Wagner Natal Batista, Subprocurador-Geral da 
República – Coordenador da 2ª CCR.

OF. SF Nº 467/2004 

Brasília, 29 de março de 2004

Excelentíssimas Senhoras Procuradoras da República
Doutora Lisiane Cristina Braecher e
Doutora Nelde M. C. Caridoso De Oliveira
Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro

Senhor Secretário-Geral,
Com objetivo de atender solicitação do Juiz Fe-

deral da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judici-
ária do Estado do Rio de Janeiro, contida no Ofício 
nº 0543/2004, de 17 de março último, determino a V. 
Sª  as providências necessárias a fim de credenciar 
o servidor do Ministério Público Federal Roberto Nu-
nes Brandão, mediante assinatura prévia de Termo de 
Responsabilidade, de modo a viabilizar o exame da 
documentação da CPI do Futebol arquivada na Sub-
secretaria de Arquivo.

Atenciosamente, – José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O ofício lido vai à publicação e será anexado ao pro-
cessado do Requerimento nº 497, de 2000 – SF.
Sobre a mesa, ofício do Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações, que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO 

DAS COMUNICAÇÕES

Nº 308, de 2004, de 25 do corrente, en-
caminhando as informações em resposta ao 
Requerimento nº 824, de 2003, do Senador 
Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– As informações foram encaminhadas em cópia ao 
Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
 A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Lúcia 
Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.) 
– Gostaria de me inscrever para o período das comu-
nicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Sibá Machado. 

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem.) – Cheguei em terceiro lugar, Sr. Presidente. 
Peço a minha inscrição também para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antero Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pela ordem.) – Peço a minha inscrição para uma co-
municação inadiável.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pela ordem o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Para dar mais segurança à inscrição para comunica-
ções inadiáveis, fico como suplente, em quarto lugar.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Na prorrogação da Hora do Expediente V. Exªs terão 
assegurado o uso da palavra por 5 minutos, para uma 
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, 
do Regimento Interno. 

Pela inscrição, ficou assim: Senadora Lúcia Vâ-
nia; Senador Antero Paes de Barros; Senador Sibá 
Machado e suplente Senador Osmar Dias.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero solicitar a inscrição pela 
Liderança do PT para após a Ordem do Dia, e pela 
Liderança do Bloco para antes da Ordem do Dia, junto 
com o período das comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª está se inscrevendo duas vezes?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Nor-
malmente, delego para outro Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª pode falar agora pela Liderança. 

Concedo a palavra a V. Exª, pela Liderança. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, não vou utilizar a palavra neste momento 
porque tenho um compromisso.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Então, V. Exª pede na hora em que for utilizar, con-
forme preconiza o Regimento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – En-
tão, no momento, eu me inscrevo apenas para após 
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Após a Ordem do Dia, fica garantida a palavra de 
V. Exª.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, por 
permuta com o Senador Pedro Simon.

S. Exª dispõe de até vinte minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 

– Sr. Presidente, de fato, era o contrário, porque o Se-
nador Pedro Simon havia solicitado...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– É que S. Exª não está presente. Fazendo assim, o 
Senador Pedro Simon não perde a vez.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Então, vou falando até S. Exª chegar.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem leu os jor-
nais hoje fica estarrecido com a capacidade de cinis-
mo e dissimulação de alguns quando tentam inverter 
os fatos.

Na verdade, houve um escândalo e não apenas 
denúncias, suspeitas e indícios de crimes contra a 
administração pública. Uma prova foi apresentada à 
opinião pública brasileira de que o Subchefe para As-
suntos Parlamentares da Casa Civil, que tinha contato 
imediato com o Presidente da República e era o repre-
sentante do Palácio do Planalto no Congresso Nacional, 
estaria envolvido, conforme as provas apresentadas, 
em vários crimes contra a administração pública.

E ontem o Ministério Público, de forma absolu-
tamente correta, acabou por denunciar várias perso-
nalidades – e muitas eram da gestão passada, muitos 
dirigentes que estavam na Caixa Econômica Federal na 
gestão do Governo Fernando Henrique e que já tinham 
sido denunciados anteriormente – por gestão fraudu-
lenta, corrupção passiva, concussão em relação ao tal 
contrato da GTech e Caixa Econômica Federal.

Sr. Presidente, hoje, segundo os jornais, em vez 
de trabalharem o fato, que é gravíssimo, muitas Lide-
ranças políticas buscam uma forma de obscurecer o 
fato e falam de uma fita publicada numa gravação entre 
o Procurador Santoro e o Carlinhos Cachoeira, onde 
certamente o Procurador, não de forma muito ortodo-
xa, tentava conseguir a fita do Santoro.

V. Exª, Sr. Presidente, foi Delegado da Policia Fe-
deral. Eu participei, como V. Exª, de muitas Comissões 
Parlamentares de Inquérito, de muitas Comissões de 

Ética nesta Casa e muitas vezes conseguimos de-
terminados documentos sigilosos, por intermédio de 
agentes públicos – estivessem eles no Banco Central, 
no Ministério Público Federal ou na Polícia Federal. 
Muitas vezes conseguimos esses documentos. 

Aliás, fico até surpresa com o cinismo e o desca-
ramento. Algumas dessas pessoas sempre se aprovei-
taram dessa metodologia pouco ortodoxa para conse-
guir determinados documentos considerados secretos 
ou sigilosos. O problema é o seguinte: quando essa 
tática convém para que eu atinja meu adversário, eu 
aplaudo porque acho que não existe silêncio nem si-
gilo daquilo que deve ser de conhecimento público. 
Quando a mesma metodologia que alguém aplaude na 
conveniência é feita pelo outro, imediatamente é uma 
avalanche de moralismo farisaico, de falso moralismo 
contra o Ministério Público. É evidente que, diante des-
ses ataques ao Ministério Público, nós da Oposição 
deveríamos dizer assim: então se o Ministério Público 
não está fazendo a coisa certa, se a Polícia Federal 
não vai fazer a coisa certa, esperamos que se abra 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Dias atrás, 
o Ministério Público estava sendo endeusado como 
o único capaz de viabilizar a investigação. A partir do 
momento que dizem “não agora”, imediatamente vem 
a necessidade de criar – se uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o contrato que foi 
assinado pelo atual Governo entre a GTech e a Caixa 
Econômica Federal é uma farsa. É preciso alguém ser 
muito inocente ou ser de tal forma comprometido com 
a tarefa de chafurdar na lama da corrupção, que faz 
de conta que não vê.

Quando algumas pessoas dizem que foi um con-
trato excelente para a Caixa Econômica Federal, fico 
impressionada como alguém tem a ousadia de dizer 
isso. Falar em desconto de 15% no contrato é uma 
mentira, Senador Romeu Tuma.

Houve uma compensação em relação ao preço 
das apostas e, efetivamente, não houve desconto. Para 
haver um desconto de fato, seria necessário mais de 
44%, Senador Antero Paes de Barros, de redução no 
contrato.

É uma farsa dizer que houve 15%, porque hou-
ve uma compensação em relação ao percentual de 
aumento das apostas, que é de onde, efetivamente, 
eles lucram. E o que é mais grave: como eles fizeram 
uma renovação de contrato por vinte e cinco meses, a 
GTech ganhou a valorização na Bolsa de Valores ame-
ricana, porque, como eles precisavam da rapidez em 
função do ano fiscal americano, tiveram um aumento 
de mais de 30% nas suas ações, porque mostraram o 
contrato renovado de vinte e cinco meses.
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Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
vou discutir a ortodoxia ou pouca ortodoxia na meto-
dologia utilizada pelo Sr. Procurador Santoro. Só quero 
parabenizar a denúncia feita pelo Ministério Público, 
envolvendo várias personalidades do atual Governo 
Federal.

Esta Casa, sabemos, não tem vergonha – claro 
que alguns têm e muita –, virou anexo arquitetônico do 
Palácio do Planalto. A única chance de dizer que não 
existe ramificações nesse balcão de negócios sujos 
dentro do Palácio do Planalto, a única possibilidade é 
com a CPI, porque esta é que vai quebrar sigilos ban-
cário, fiscal e telefônico, vai saber quem foi da GTech, 
ou do “bicho”, ou do bingo que falou com os telefones 
do quarto andar do Palácio do Planalto, que falou com 
os representantes da Caixa que estavam diretamente 
envolvidos nessa negociação. É só assim que temos 
a possibilidade de decretar inocência ou não de algu-
mas pessoas, até porque a presunção de inocência 
cabe, mas ela cabe para os fracos. Para os fracos, a 
presunção de inocência cabe; para aqueles que são 
acostumados, sempre foram acostumados ao longo da 
sua história a impor respeito pelo medo, dizendo que 
tinha dossiê da humanidade que se apresentasse a 
sua frente, efetivamente que isso não cabe. 

Portanto, Sr. Presidente, quero saudar o trabalho 
do Ministério Público. Quem quiser debater tem que 
debater pelo trabalho do Ministério Público. Aqui está 
demonstrada a farsa dos 15% de abatimento, o que 
efetivamente eles ganharam na Bolsa, o que efetiva-
mente eles ganharam com o aumento das apostas. Toda 
a ilegalidade desse processo está aqui representada. 
Mas espero que um dia possamos fazer a Comissão 
Parlamentar de Inquérito porque só por meio dela é 
que poderemos desvendar os mistérios sujos dessa 
operação. 

Agora, fazer bravata em relação ao Ministério 
Público, chega a ser cínico. Essa metodologia pouco 
ortodoxa foi usada por muitos dos Parlamentares, que 
hoje ousam atacar com moralismo farisaico, com falso 
moralismo o Ministério Público, quando era para pegar 
os então adversários políticos e ideológicos num pas-
sado muito recente da história deste País.

Portanto, Sr. Presidente, espero que realmente 
tenhamos condições de fazer uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito, para que esta Casa não funcione 
como anexo arquitetônico do Palácio do Planalto. 

Nesta semana estamos comemorando, celebran-
do a democracia. Estamos chorando novamente a dor 
daqueles que foram vítimas dos porões da ditadura, 
mas celebramos a democracia, a possibilidade de 
estarmos aqui. Já não existe democracia sem justiça 
social, Senador Papaléo Paes. E aprimoramento da 

democracia representativa, com o Congresso Nacional 
acabrestado, funcionando como um anexo arquitetônico 
da conjuntura política definida pelo Palácio do Planal-
to não contribui para o aprimoramento da democracia 
representativa.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Bar-
ros, por permuta com o Senador Pedro Simon.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Farei rapidamente 
um registro.

Faleceu, nesta quinta – feira, o Prefeito do Municí-
pio de Cachoeira dos Índios, José de Souza Bandeira, 
aos 66 anos de idade, vítima de trágico acidente auto-
mobilístico ocorrido na cidade de Campina Grande.

O Dr. Souza Bandeira, como era conhecido, Sr. 
Presidente, foi um homem valoroso, lutou pela vida, 
defendeu e salvou muitas vidas. De origem simples, 
trabalhou como professor de Botânica e Biologia no 
colégio Liceu Paraibano para manter seu curso de 
Medicina na Universidade Federal da Paraíba, onde 
se graduou em 1970.

O Dr. Bandeira foi Secretário de Saúde do Mu-
nicípio de Cajazeiras e Prefeito por quatro mandatos 
eletivos na cidade de Cachoeira dos Índios, o que 
comprova a admiração, o respeito e o amor que a po-
pulação dedicava a S. Exª.

Sr. Presidente, registro neste plenário minha ma-
nifestação de pesar pelo falecimento do Dr. Souza Ban-
deira, grande homem público, que honrou a Medicina 
e a classe política paraibana.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Efraim Morais, V. Exª poderia enviar o re-
querimento à Mesa para que sejam tomadas as devi-
das providências?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
a V. Exª pelo espaço.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2004

Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento do Prefeito 
de Cachoeira dos Índios – PB – José de Souza Ban-
deira, ocorrido no dia 25 do corrente.
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a) inserção em ata de um voto de pro-
fundo pesar:

b) apresentação de condolência à família 
e ao Município e a Câmara Municipal.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. – Efraim 
Morais.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

 O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com a palavra o Senador Antero Paes de Barros, 
sem prejuízo da inscrição do Senador Pedro Simon, 
por vinte minutos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje 
é novamente um dia histórico para o País. Fatos novos 
surgidos nas últimas semanas reforçam a necessidade 
de uma investigação profunda sobre Waldomiro Diniz 
e suas relações dentro do Governo e no mundo do cri-
me. Apresentarei cronologicamente esses fatos a fim 
de facilitar a compreensão de todos os Senadores e 
dos espectadores da TV Senado.

Espero convencer meus Pares, nesta Casa, so-
bre tal necessidade, inadiável e irreversível, sobre o 
único caminho que resta ao Senado da República de 
criarmos uma CPI para esclarecer todos os fatos e 
desvendar a teia de corrupção que está a enlamear o 
Governo da República. Chamo – lhes a atenção para 
a cronologia dos fatos.

Na terça – feira da semana passada, dia 23 de 
março, o jornalista Merval Pereira publicou, em sua co-
luna de O Globo, comentário intitulado “Os Pingos nos 
Is”, em que o Ministro José Dirceu faz um desabafo, 
ataca o PSDB e o Ministério Público. Lá pelas tantas, 
afirma o Ministro Chefe da Casa Civil, no dia 23 de 
março – gravem essa data: “Quero colocar os pingos 
nos is nesse negócio do Ministério Público do Brasil. 
Não vou deixar isso barato, não. O Ministério Público 
vem fazendo violências legais a todo momento.”

Portanto, no dia 23 de março, o Ministro José 
Dirceu dizia que ia colocar os pingos nos is.

O Jornal Nacional de ontem exibiu a gravação 
de uma conversa entre o Subprocurador – Geral da 
República José Roberto Santoro e o bicheiro Carlos 
Cachoeira. 

A conversa teria ocorrido em fevereiro, antes, 
portanto, de vir a público a fita em que Waldomiro Diniz 
tenta extorquir Carlinhos Cachoeira. Segundo informa 
a reportagem da Rede Globo – e a data é relevante, 
saiu ontem no Jornal Nacional –, a gravação foi feita 
pelo próprio Cachoeira. A fita chegou à Globo no dia 

22 de março, um dia antes da publicação da coluna do 

Merval Pereira, em que houve o desabafo.
Sabíamos que o Waldomiro morou com José Dir-

ceu, que dormiam sob o mesmo teto, que o Waldomiro 
foi nomeado a tudo pelo José Dirceu. Disso nós sabí-
amos. Sabíamos que era o chefe dele, que era o todo 
– poderoso assessor do até então todo – poderoso 
Ministro da República. Sabíamos disso tudo.

O que falta explicar é como a Globo teve aces-
so a isso no dia 22 e no dia 23 houve o desabafo e 
se era a isso que se referia José Dirceu quando disse 
que colocaria os pingos nos is do Ministério Público, 
como diz outra reportagem, antes da Semana Santa. 
Como se explica isso? Como essa fita chegou à Rede 
Globo e como chegou ao conhecimento do Sr. José 
Dirceu? Ou não era a isso que se referia quando falou 
em colocar os pingos nos is? Se não era, quais eram 
os pingos no is?

Apresentarei hoje, no momento adequado, reque-
rimento solicitando a convocação do Ministro – Che-
fe da Casa Civil, José Dirceu, para que compareça a 
este Plenário. Chega! A sociedade brasileira merece 
uma explicação sobre essas coisas. Então, esse é o 
fato relevante da matéria de ontem da Rede Globo de 
Televisão.

Volto aos fatos.
Srªs e Srs. Senadores, cabem perguntas. O Mi-

nistro José Dirceu sabia da existência dessa fita? Se-
ria essa fita o pingo no i que o Ministro menciona na 
entrevista ao jornalista Merval Pereira? Que tipo de 
relação tem o Ministro – Chefe da Casa Civil da Repú-
blica com Carlinhos Cachoeira? Ou quem conseguiu 
novamente essa fita foi o Waldomiro? São perguntas 
que precisam ser feitas e que só uma CPI é capaz de 
responder.

O Brasil inteiro, repito, sabe que Waldomiro Di-
niz, ex – assessor do Ministro José Dirceu, é amigo 
de Carlinhos Cachoeira. É fundamental que se apure 
também a relação entre essa entrevista e o apareci-
mento dessa fita. E não vejo alternativa melhor para 
essa apuração do que uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

As investigações sobre o caso não estão avan-
çando. Com todo o respeito que temos, e temos muito, 
para com os policiais federais, temos de reconhecer 
que a Polícia Federal não está investigando o caso 
Waldomiro Diniz com a urgência que assunto tão rele-
vante merece. Aliás, não apenas eu acho isso. A Advo-
cacia – Geral da União ingressou com ação na Justiça 
para declarar a greve dos policiais federais ilegal. E no 
protocolo da Advocacia – Geral da União está: estão 
paralisadas as investigações sobre o caso Waldomi-
ro Diniz. É a advocacia do Governo que está dizendo 
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que a Polícia Federal não está investigando. Existe 
algo mais relevante que isso? Porque os argumentos 
do PT e do Governo foram sendo desmontados um a 
um. Primeiro o de que era só no Rio de Janeiro, e não 
é, e agora essa questão da Polícia Federal.

Os sigilos bancário e telefônico de Waldomiro Di-
niz não foram quebrados. Aliás, parece – me que foram 
quebrados ontem. A Polícia Federal está em greve, e 
a Advocacia Geral da União já disse isso.

O Subprocurador – Geral da República José 
Roberto Santoro, na fita exibida pelo Jornal Nacional 
– num momento do Subprocurador que considero equi-
vocado, porque não tenho esse conceito que ele tem 
a respeito da Polícia Federal –, na conversa gravada 
que foi ao ar, diz que, se tiver busca e apreensão pela 
Polícia Federal, chega no Paulo Lacerda, aí chega no 
Ministério da Justiça, aí chega no Chefe da Casa Civil 
e depois chega no Presidente da República. Portanto, 
há uma desconfiança sobre o funcionamento da Po-
lícia Federal.

Por sua vez, o Governo levanta suspeita, desde 
o dia 23 de março, com a entrevista de José Dirceu, 
sobre o Ministério Público. Isso fica claro nas palavras 
do Ministro José Dirceu ao jornalista Merval Pereira. O 
Partido dos Trabalhadores, que decidiu, definitivamen-
te, não abrir mão do título de coveiro da ética, tem dito 
claramente que não confia nos Procuradores. Os Pro-
curadores estão sob suspeição. Vejam bem: a Polícia 
Federal sob suspeição, os Procuradores da República 
sob suspeição, qual é o caminho que resta a não ser o 
da CPI? A não ser que queiram usar o tapete azul do 
Senado da República para acobertar esse lixo e essa 
lama que está chegando diariamente a toda a popu-
lação brasileira pelos canais de televisão.

O Governo, que agora critica o Ministério Público, 
também fracassou. Na investigação sobre Waldomiro 
Diniz, a comissão de sindicância criada no Palácio do 
Planalto resultou em absolutamente nada, embora, 
apesar de pífia, apesar de ser uma piada, tenha reco-
nhecido que Waldomiro Diniz fez tráfico de influência 
na renovação do contrato da GTech. O relatório da 
comissão de sindicância não pode ser levado a sério. 
O objetivo da sindicância foi isentar de culpa o Chefe 
da Casa Civil, José Dirceu. Não estamos culpando o 
Chefe da Casa Civil, mas estamos dizendo que os fa-
tos precisam ser definitivamente esclarecidos.

A comissão de sindicância mereceu nota dez pela 
forma como isentou o Ministro José Dirceu. Vejam as 
pérolas dessa comissão: ela não ouviu o Waldomiro 
Diniz, não ouviu seu chefe, o Ministro José Dirceu, não 
teve acesso à agenda de Waldomiro Diniz, não teve 
acesso à relação de ligações telefônicas originadas ou 
recebidas pelo gabinete que ele ocupava no Palácio do 

Planalto, não apurou quem Waldomiro Diniz recebeu, 
quem visitou ou com quem falou ao telefone. Isso tudo 
está escrito na comissão de sindicância do Governo, 
que fez questão de anunciar que estava distribuindo a 
sindicância aos Líderes do Governo, quando governo 
que se preza deveria fazer o contrário, distribuindo aos 
Líderes do Governo e também aos da Oposição.

A pauta de ligações telefônicas que fez como 
Subchefe da Casa Civil foi entregue pela secretária 
da Casa Civil à mulher de Waldomiro Diniz, e ficou por 
isso mesmo. Repito: a pauta de ligações telefônicas 
que Waldomiro Diniz fez como Subchefe da Casa Civil 
– quem apura isso é a sindicância – foi entregue pela 
secretária da Casa Civil à mulher de Waldomiro Diniz, 
e ficou por isso mesmo. O relatório informa também 
que as ligações telefônicas realizadas entre 1º de ja-
neiro e 14 de maio de 2003 não estão registradas na 
central telefônica do Palácio do Planalto. Por que não 
estão registradas? Teriam sido apagadas? É um pri-
mor essa sindicância interna realizada pelo Governo. 
Quem as apagou? Por que não estão registradas? Por 
que foram apagadas? Mistério! Se alguém sabe, não 
contou à comissão de sindicância, que, se sabia, não 
contou ao Senado da República.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguém 
precisa investigar o caso Waldomiro Diniz. O Senado 
não pode faltar com esse dever. A Polícia Federal está 
em greve; o Ministério Público foi posto sob suspeita 
pelo Governo; o próprio Governo se mostrou incapaz 
de apurar as atividades de Waldomiro Diniz. Só nos 
resta uma saída para investigar: a criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito livre, soberana e 
independente.

Quais os argumentos que restaram à Bancada 
do PT e ao Governo? Antes os fatos se referiam só 
a 2002. Agora está provado que não se referem só a 
2002. Está provada a ação dele como agente público, 
subchefe de assuntos parlamentares do Palácio do 
Planalto. Por que não investigar se a Polícia Federal 
não está investigando e se o Ministério Público está 
sob suspeita? Qual é a nova alegação do PT e do 
Governo? Ou o Governo pede que a sua base apóie 
essa investigação, ou ficará até o último segundo deste 
mandato sob suspeita. Eles podem usar o rolo com-
pressor para não apurar isso.

O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Ilustre Sena-
dor, quero me solidarizar com V. Exª pelo pronuncia-
mento; a minha consciência impõe que eu diga neste 
instante que está coberto de razão. O raciocínio de V. 
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Exª é perfeito. No fundo, o Governo não tem o direi-
to de estabelecer suspeição em relação a instituição 
nenhuma deste País, nem à Polícia Federal nem ao 
Ministério Público. Sob suspeição está todo o Go-
verno, que tem medo da CPI e não a deseja. Se tem 
medo da CPI é porque tem culpa no cartório. Ora, se 
a Polícia Federal está com dificuldade de promover a 
investigação – em momento nenhum eu levantei sus-
peição sobre a Polícia Federal e muito menos sobre 
o Ministério Público –, é preciso que se diga que, in-
dependentemente ou paralelamente à fiscalização e 
à investigação do Ministério Público, da Justiça e da 
Polícia Federal, o Congresso Nacional tem o direito de 
fazer a mais ampla e profunda investigação possível. 
Quero até me solidarizar neste instante com o Ministé-
rio Público Federal. Julgo realmente um escárnio o que 
estão tentando fazer com essa instituição. Ora, dizem 
que o Subprocurador estava trabalhando às 3 horas 
da madrugada como decorrência de um depoimento 
que tomava desde altas horas da noite do dia anterior. 
E desde quando trabalhar além do expediente passou 
a ser crime? Aliás, o Subprocurador Santoro trabalhou 
até altas horas da madrugada e estava aguardando o 
Procurador – Geral, Dr. Cláudio Fonteles, que chega 
entre 5 horas e 6 horas, também para trabalhar em 
horário fora do expediente normal. Ambos estão erra-
dos? Rui Barbosa dizia que chegaria o tempo em que 
o homem teria vergonha de ser honesto de tanto ver 
triunfar as nulidades. Agora alguém vai ter vergonha de 
no serviço público trabalhar fora do expediente porque 
isso parece ser um crime. Aliás, no Governo anterior 
alguém criticava o Sr. Geraldo Brindeiro porque era 
engavetador; agora estão criticando alguém que está 
desengavetando os inquéritos e procurando ir à fren-
te. O que desejam se no Governo anterior falavam do 
Francisco e agora falam do Santoro? Esta República 
precisa de muitos franciscos e de muitos santoros. Se 
tivéssemos muitos franciscos e muitos santoros, quem 
sabe a esta altura não teríamos o desmando que te-
mos hoje. É por isso que eu sempre grito por CPI já. 
Chega de corrupção!

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Vou caminhar para o encerramento da minha 
fala, dizendo que a CPI tiraria essa névoa de suspeita. 
Inclusive poderia ocasionar a convocação do próprio 
Subprocurador – Geral da República, José Roberto 
Santoro, do próprio Procurador Marcelo Serra Azul, 
mas também do Ministro José Dirceu, do Cachoeira, 
dos diretores da Caixa Econômica, dos diretores da 
GTech, de um corruptólogo citado ontem pelo Sr. Luiz 
Eduardo Soares no Rio de Janeiro, do ex – Secretário 
Nacional de Justiça Luiz Eduardo Soares. Sem essa 
CPI, nada vai ser apurado.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me 
permite um aparte?

SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Vou conceder um aparte ao Senador Maguito Vilela, 
pedindo brevidade a S. Exª para que eu possa fazer os 
três últimos comentários que tenho sobre o assunto.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador 
Antero Paes de Barros, entendo o posicionamento de 
V.Exª, do Senador Almeida Lima, reconheço o papel 
da Oposição, mas sou obrigado a dizer que a Oposição 
aqui nesta Casa, notadamente aqui no Senado, tem 
sido muito injusta, principalmente com o Ministro José 
Dirceu. A Oposição não tem prova nenhuma contra o 
Ministro José Dirceu. Não existe em lugar nenhum deste 
País algo que condene o Ministro José Dirceu, a sua 
participação em qualquer fato. E a Oposição insiste em 
vinculá – lo a um suposto crime que ele não cometeu. 
É lógico que o Waldomiro cometeu irregularidades, cri-
mes, e a Polícia Federal está investigando sim. Trata 
– se de uma injustiça também com a Polícia Federal, 
que está investigando e dando satisfação ao povo bra-
sileiro. V.Exª diz que o Ministério Público também está 
sob suspeição, mas não está. O Ministro José Dirceu 
disse que alguns Promotores e Procuradores, às vezes, 
cometem violências em nome da lei, mas nunca falou 
da instituição Ministério Público, nunca generalizou, 
nunca colocou a instituição sob suspeita. V. Exª não 
leu isso. De forma que a Oposição está quase para-
lisando o Brasil ao querer incriminar um Ministro que 
não tem nada com essa história. É lógico que, se ele 
errou em contratar e nomear alguém cujo passado ele 
não conhecia, ele já admitiu isso e pediu desculpas ao 
País. A Oposição deveria ter mais consciência. Essa 
ânsia que a Oposição tem de vincular o Ministro José 
Dirceu a esse problema está prejudicando o País e o 
povo brasileiro.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Agradeço o aparte. V. Exª diz que entende o 
meu papel. Tenho de dizer que, lamentavelmente, eu 
não entendo a sua fala. V. Exª diz que o Ministro José 
Dirceu não tem nada com isso, não há nada contra ele. 
A Oposição também nunca disse isso. Disse, isso sim, 
que é necessário apurar a capilaridade do Sr. Waldo-
miro Diniz, seu principal assessor. Mas isso é motivo 
para um Ministro telefonar e falar: “Maguito, não fale 
besteira! Peça, pelo amor de Deus, Senador Maguito 
Vilela, para que haja apuração!”?

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Está ha-
vendo.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – V. Exª está desmentindo a Advocacia – Geral 
da União. Há um documento na Casa, de autoria des-
se órgão, dizendo que a Polícia Federal está parada 
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e não está investigando o caso Waldomiro Diniz. Não 
é a Oposição que está dizendo isso, mas a Advocacia 
– Geral da União.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Eu não posso mais permitir um aparte porque meu 
tempo está se esgotando.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª não 
quer ouvir a verdade. Convoque, então, o Diretor da 
Polícia Federal para vir aqui e dizer que a Polícia não 
está....

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Eu quero o apoio de V. Exª à CPI. Nós convocaremos 
o Diretor da Polícia Federal.

Além do mais, o Ministro José Dirceu partiu, sim, 
para cima do Ministério Público; é a grande verdade. 
Eu espero que esses fatos não permitam que se tente 
ressuscitar a Lei da Mordaça para diminuir o poder de 
investigação do Ministério Público Federal. Esta é uma 
questão substantiva que deve ficar muito bem coloca-
da aqui. A Oposição aprovou as reformas. Votamos 
ontem cinco medidas provisórias. Não venham dizer 
que isto não faz parte de agenda positiva, porque é 
agenda positiva apurar corrupção.

Eu sugeriria até que as pessoas lessem o que 
eu li, hoje, com muita tristeza. Há muito mais além do 
Waldomiro. Na matéria da primeira página da edição 
de hoje do Correio Braziliense, fica demonstrada uma 
ação entre amigos, uma ONG recebendo R$7,5 mi-
lhões. E é realmente muito importante que isso tam-
bém seja devidamente explicado. Repito: ou o Gover-
no defende a CPI ou ficará sob suspeita até o último 
segundo do mandato.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

 Durante o discurso do Sr. Antero Paes 
de Barros, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice 
– Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, o nobre Senador Pedro Simon, por permuta 
com o Senador Antero Paes de Barros.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Parlamentares, ouvindo o discur-
so do orador que me antecedeu, imagino o acerto de 
uma manifestação que diz que sente um certo cheiro 
de Jango no ar. Quero dizer que não sinto.

A rigor, eu não deveria falar hoje, mas amanhã, 
porque a ditadura teve início no dia 1º de abril – embo-

ra se fale em 31 de março, na verdade, ela começou 
na madrugada do dia 1º de abril. Vindo das Minas Ge-
rais, um General que até hoje não tem definido na sua 
biografia o sentido do seu sentimento, do seu aspecto 
nervoso, o Sr. Mourão Filho, deu início ao movimento 
que culminou por derrubar o Governo João Goulart.

Quarenta anos passados, a imprensa faz uma 
série de perguntas, uma série de indagações sobre 
como foi, o que aconteceu, e o resultado do que acon-
teceu.

Em primeiro lugar, a diferença fantástica entre 
aquele momento, 40 anos atrás, e os dias que esta-
mos vivendo, é que atualmente temos a plenitude de-
mocrática. Graças a Deus, conquistamos uma demo-
cracia plena. É claro que plena mesmo não é, porque 
temos os problemas da fome, da miséria, das injustiças 
sociais, e uma verdadeira democracia deve estender 
– se a toda a sociedade. Mas as instituições funcio-
nam. Nossas Forças Armadas estão absolutamente 
dentro de seu papel. 

Há 40 anos, as Forças Armadas eram o esto-
pim da UDN. Eram golpistas! Há 40 anos, tínhamos a 
figura do militar que ficava 30 anos na tropa, como o 
Brigadeiro Eduardo Gomes, o General Lott. Eles fica-
vam e preparavam golpes, como o General Cordeiro 
de Farias.

Devemos – justiça seja feita – ao Marechal Cas-
telo Branco o fim dessa figura do militar profissional. 
Hoje o militar fica um determinado tempo como Gene-
ral de 1ª Divisão, como General de Exército, e depois 
é reformado. Não temos pessoas como Canrobert e 
o Brigadeiro Eduardo Gomes, que eram candidatos à 
Presidência, estavam na tropa e praticamente faziam 
a subversão dentro da tropa. Um cidadão que hoje é 
Ministro do Exército, com um prestígio enorme, um car-
taz enorme, amanhã está reformado e vai para casa. 
O militar é como o político: desaparece das manchetes 
dos jornais porque não tem mais nenhuma influência 
na tropa. 

A segunda diferença é que hoje o Brasil está 
cônscio das suas responsabilidades e das suas obri-
gações. Não há um golpe em marcha.

Após a queda de Getúlio Vargas, em 1945, a 
UDN não admitia que não fosse vitoriosa nas eleições 
presidenciais a figura do Brigadeiro Eduardo Gomes 
e teve que tolerar, no voto direto, a vitória de Dutra, 
que era o Ministro da Guerra da ditadura e foi quem 
garantiu o Estado Novo de Getúlio. Esse homem foi 
eleito Presidente da República, e a UDN e as Forças 
Armadas iniciaram e continuaram a campanha golpista, 
para evitar que Dutra permanecesse no cargo. Mas ele 
foi altamente competente, porque fez uma espécie de 
pacificação, compondo metade de seu Governo com 
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o PSD e a outra metade com a UDN, e conseguiu 
chegar ao final.

Depois disso, o que provocou os militares e a UDN 
de Lacerda foi a candidatura do Dr. Getúlio Vargas. O 
ditador teve a coragem de vir, ser candidato e ganhar. 
E assumiu, apesar de quererem impedir. Entretanto, a 
luta foi violenta, cruel, dramática. Levaram o Dr. Getúlio 
Vargas ao suicídio e assumiram o governo. 

Mas logo depois, para surpresa deles, ganhou 
Juscelino Kubitschek, e não a UDN. S. Exª fez um 
Governo extraordinário, fantástico, de progresso, de-
senvolvimento e crescimento.

Nas eleições seguintes, porém, ganhou Jânio 
Quadros. Louco, sete meses depois renunciou. Aí sim, 
a UDN e os militares tentaram, de todas as formas, 
impedir que o Vice – Presidente João Goulart – que 
não estava no País, mas em viagem à China – retor-
nasse ao Brasil e assumisse. Assumiu a Presidência 
o Presidente da Câmara, Deputado Mazzilli, e o Pre-
sidente João Goulart foi proibido pelos militares de 
retornar ao Brasil.

Houve, então, o movimento pela legalidade, com 
o Dr. Brizola. Houve neste Congresso Nacional um 
movimento para criar o Parlamentarismo, e, em uma 
negociação para criar o Parlamentarismo e tirar poder 
de Jango, ele assumiu. Um ano depois, um plebiscito 
terminava com o Parlamentarismo, e Jango assumia 
a Presidência da República.

Não digo que Jango fosse um homem que estava 
preparado para ser Presidente. Ele era o Presidente do 
PTB, foi Vice – Presidente da República de Juscelino, 
Vice – Presidente da República de Jânio Quadros e, de 
certa forma, era um homem preparado para, à margem, 
à sombra do poder, exercer o seu poder político.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Pedro Simon, a Presidência 
ousa interromper brevemente V. Exª apenas para fa-
zer um registro. Dentre outros importantes profissio-
nais da imprensa que assistem ao pronunciamento de 
V. Exª – destaco, entre as Srªs e os Srs. Senadores, 
o Senador Sr. Edison Lobão, também jornalista –, a 
Presidência gostaria de ressaltar a presença honrosa 
do Deputado Roberto D´Ávila, que certamente pre-
sencia esse importante pronunciamento que V. Exª 
profere nesta data. 

Era esse o registro, nobre Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Apenas 

digo que V. Exª não me interrompeu. V. Exª foi o meu 
ego, falou por mim. Eu ainda não o havia visto, senão 
eu é que teria registrado a alegria de ver aqui uma pes-
soa que me obriga a medir mais as palavras, porque é 
testemunha melhor e mais imparcial do que eu.

Jango fez um Governo que tinha pessoas im-
portantes; um Governo que executava a sua missão; 
um Governo que caminhava rumo a desempenhar a 
sua tarefa. 

Havia problemas, sim, como o do Dr. Brizola e 
dos radicais do PTB, que exigiam reformas as mais 
necessárias, reformas radicais, e que cobravam a cre-
dibilidade e o prestígio do Dr. João Goulart.

A verdade é que a revolução estava em marcha; 
a ditadura estava em marcha. No Rio Grande do Sul, 
a partir do Governador Meneghetti, o golpe estava em 
marcha; no Rio de Janeiro, a partir do Governador La-
cerda, o golpe estava em marcha; em São Paulo, a par-
tir do Governador Adhemar de Barros, o golpe estava 
em marcha; em Minas Gerais, a partir do Governador 
Magalhães Pinto, o golpe estava em marcha.

No dia 1º de abril, houve o golpe. Nesta Casa, 
o Presidente Auro de Moura Andrade disse, em alto 
e bom som, naquela madrugada: O Presidente João 
Goulart saiu do País, está em lugar incerto e não sabi-
do. Declaro vaga a Presidência da República, assume 
o Presidente da Câmara dos Deputados.

No plenário, o Dr. Tancredo Neves até palavrões 
impublicáveis gritou, e muitos outros fizeram o mesmo. 
João Goulart estava em Porto Alegre. Estávamos na 
casa do Ministro da Guerra nomeado por ele preparando 
o que fazer. As tropas do Rio Grande do Sul buscavam 
se dirigir a Brasília para garantir o seu mandato.

Jovem, muito jovem, Deputado Estadual, vivi 
aqueles momentos. Um Brizola agitado, alucinado, 
exigia que Jango o nomeasse Ministro da Fazenda, 
e que o Comandante do Terceiro Exército viesse em 
direção a Brasília. Quando Jango soube que ele tinha 
sido destituído, quando soube que várias unidades 
do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Cata-
rina estavam do lado do golpe e quando soube que 
seu amigo, Amaury Kruel, que estava comandando o 
Segundo Exército, em vez de se dirigir a Juiz de Fora 
para combater as tropas de Mourão, como se imagi-
nava, dirigiu – se ao Rio de Janeiro, João Goulart não 
aceitou o apelo dramático de Brizola, o apelo dramá-
tico do Rio Grande do Sul, e dirigiu – se ao Uruguai. 
O golpe vitorioso estava.

Interessante é que o golpe vitorioso estava como 
um golpe tradicional. Nunca se falou em revolução. 
Nunca se falou que havia uma revolução em marcha, 
falava – se que havia um golpe em marcha. Quando 
houve o movimento do Mourão, quando ganharam e 
quando assumiram, nunca falaram em revolução. Quan-
do assumiram, tinha havido um golpe tradicional: der-
rubaram o Presidente da República e assumiu o Vice 
– Presidente, no caso, o Presidente da Câmara dos 
Deputados, que nomeou todo o seu Ministério.
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Só no dia 9 de abril, nove dias depois do golpe, 
os três Ministros nomeados pelo Mazzilli lançaram um 
ato que significaria a revolução. No papel, a revolução 
foi feita pelos Ministros nomeados por Mazzilli; e, no 
papel, nove dias depois, realmente foram feitos os atos 
que representavam uma verdadeira revolução. Durante 
60 dias, cassar – se – iam Deputados; durante 120 dias, 
demitir – se – iam funcionários públicos. Uma série de 
atos seria praticada exatamente por aquela junta militar 
composta pelos três Ministros militares.

Reuniram – se os Governadores da revolução e 
“elegeram” Castelo Branco. O Ato Institucional não ti-
nha número, não era o Ato Institucional nº 1, nº 2 ou nº 
3. Era apenas um Ato Institucional e tinha prazo para 
terminar, e assim ocorreu.

Cassaram mandato, prenderam, mataram, expul-
saram, demitiram funcionários, fizeram o que podiam 
e o que não podiam. Mas, passado aquele prazo, o 
Brasil retornou à democracia. Tanto foi que passamos 
a fazer os pronunciamentos mais duros sobre o Go-
verno Castelo Branco.

E tanto era exato que naquela época havia man-
datos de Governadores de quatro e de cinco anos. 
Como nos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro 
e em outros, os mandatos eram de cinco anos, houve 
eleições em onze Estados para eleger Governadores 
e Deputados estaduais. A campanha foi feita – houve 
espaços gratuitos no rádio e na televisão – da forma 
mais aberta, com os maiores debates e com as maio-
res discussões. À época, o PTB e o PSD bateram no 
Governo Castelo Branco, e a UDN o defendeu. As 
forças de Oposição ganharam o Governo do Rio com 
Negrão de Lima, e Israel Pinheiro venceu as eleições 
em Minas Gerais.

Os militares reuniram – se e lançaram o Ato Insti-
tucional nº 2. O primeiro passou a ser Ato Institucional 
nº 1, e o segundo passou a ser Ato Institucional nº 2. 
E abriram novamente todos os prazos de cassação, 
de prisão, etc. Esse prazo iria até o final do Governo 
Castelo Branco. Retornamos aos tempos da ditadura: 
cassaram, prenderam e mataram. Vivemos um regime 
o mais violento e o mais radical.

O engraçado é que o Presidente Médici assumiu. 
Abriram o Congresso, que tinha sido fechado, para ele-
ger o Presidente Médici. Quando ele assumiu, terminou 
o Ato Institucional nº 2, e retornamos à democracia. 
Vivemos novamente um regime “democrático”.

Na época, o Governo enviou ao Congresso uma 
reforma do Poder Judiciário. Nós não a aceitamos e a 
rejeitamos. O Presidente da República, o General Gei-
sel, fechou o Congresso Nacional e editou uma nova 
Constituição – foram convocados os Constituintes do 

Riacho Fundo –, conhecida como a Constituição de 
1969. E a ditadura voltou.

O Deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso 
em que aconselhava as mulheres a não namorarem 
os cadetes, a não terem relações com seus esposos 
enquanto não voltasse a democracia. Depois desse 
discurso – diga – se de passagem ridículo, sem ne-
nhum significado, discurso de cinco minutos –, pediram 
licença para cassar o Deputado.

O Líder do Governo na época, Senador do Rio 
Grande do Sul, Daniel Krieger, perguntou ao Presidente: 
O que eu faço? Vamos votar a cassação. Qual é a de-
cisão do Governo? A resposta do Presidente foi: Está 
liberado. O que tínhamos era a obrigação, a determi-
nação que os militares me deram de pedir a cassação 
dele. O Congresso faça o que bem entender. 

O Deputado foi absolvido. Fecharam o Congres-
so Nacional e baixaram o AI – 5 por tempo indeter-
minado.

Impressionante como a imprensa, a igreja, no 
início, a sociedade e as entidades mais importantes 
deram cobertura ao movimento e, durante muito tem-
po, à ditadura militar.

Vejo que a maioria das pessoas – como a nova 
Líder do Governo, a nobre Líder do PT nesta Casa, 
que nos honra agora com a sua presença – não sabe 
nada disso, porque estamos festejando 40 anos da di-
tadura, e S. Exª ainda não havia nascido quando esses 
acontecimentos se verificaram. Há uma geração que 
praticamente está à margem do que ocorreu. Outro dia 
a imprensa publicou...

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 
Pedro Simon, agradeço muito o elogio, mas eu já era 
viva e tinha consciência da gravidade do que estava 
acontecendo com o País. Sei o quanto tivemos que 
pagar para poder reconquistar o Estado democrático. 
De qualquer forma, agradeço o elogio.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite – me V. Exª um aparte, nobre Senador Pedro 
Simon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
estava vivo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querido 
Senador Pedro Simon, em 31 de março de 1964, eu era 
estudante, com 22 anos, da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Var-
gas, onde fui Presidente do Centro Acadêmico. Lembro 
– me de ter, então, convocado uma assembléia – geral 
e de ter convidado professores e estudantes a debater 
aquele movimento. Para mim, aquele movimento soava 
estranho, ainda que eu estivesse acompanhando to-
dos os movimentos que repercutiam pelo Brasil e que 
mexiam muito conosco. Em cada uma de nossas famí-
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lias, víamos, de um lado, pessoas preocupadas com 
o que poderia ocorrer, diante do temor de que o Brasil 
poderia se tornar uma Nação com regime ditatorial, 
de natureza marxista, esquerdista, onde as pessoas 
passariam a deixar de ter suas casas, onde a prática 
religiosa seria proibida. Havia o temor de muitos quan-
to às reformas de base prometidas pelo Presidente 
João Goulart, especialmente a reforma agrária. Mas 
o que nos preocupava sobremaneira era como seria a 
transformação das instituições e do próprio Governo, 
pois nossa formação dava importância à democracia. 
Naquela reunião, a que centenas de professores e es-
tudantes compareceram, propus uma votação, e posso 
transmitir a V. Exª, Senador Pedro Simon, que a maio-
ria dos estudantes foi contrária à derrubada do regime 
pelo golpe militar, mas favorável à transformação por 
meios democráticos. Senador Pedro Simon, quero cum-
primentar V. Exª por ter sido um dos que, ao longo dos 
21 anos de regime militar, esteve sempre na trincheira 
dos que lutaram pelo direito à cidadania, pela liberdade 
democrática, para que jamais algum órgão da impren-
sa fosse censurado, para que o Congresso Nacional 
não fosse fechado, para que sempre ocorressem elei-
ções livres e diretas para Prefeitos, para Governador 
de Estado – V. Exª foi um dos Governadores eleitos 
pelo povo gaúcho –, para Presidente da República. V. 
Exª esteve presente em todas as grandes lutas, como 
a luta pela anistia e pelas Diretas Já. Esteve presente 
também na luta pela ética na política, que, mesmo no 
regime democrático, tivemos que levar adiante. Que as 
lições de 31 de março de 1964 fortaleçam as nossas 
convicções, para que nunca mais haja a interrupção 
da prática da democracia, para que sempre estejamos, 
sim, aperfeiçoando as instituições democráticas, para 
que todo e qualquer brasileiro passe a ter legítimos 
direitos à cidadania e à democracia em nosso País! 
Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

Lendo nos jornais de ontem e de anteontem en-
trevistas e pesquisas realizadas com os jovens, fiquei 
chocado. Nelas, estudantes universitários diziam que 
Tiradentes era um dos coordenadores da tortura du-
rante a revolução. É um esquecimento praticamente 
total do que aconteceu.

É bom nos lembrarmos de que é verdade que a 
História só escreve os feitos dos heróis. Ninguém sabe 
se Hitler fez alguma coisa boa. Ninguém sabe se Wins-
ton Churchill teve algum lado errado. Na revolução, a 
imprensa escreveu a história dos militares. Agora, co-
meça – se a publicar o que aconteceu, a história ver-
dadeira. E é bom que isso aconteça quando estamos 
vivendo uma crise normal, tradicional, em um Gover-

no que ainda não caminhou direto para onde devia. 
Esse Governo é democrata, é constituído de pessoas 
honradas e sérias, mas enfrenta problemas realmen-
te difíceis por não encontrar o início da saída que se 
identifique com as promessas eleitorais.

Numa hora como esta, fala – se em comparação, 
diz – se que se sente cheiro de Jango no ar, quando 
deveríamos dizer justamente o contrário, que há chei-
ro de democracia no ar. O povo não quer viver jamais 
aquela fase, mas quer sim consolidar o terreno da de-
mocracia. E, na História, há uma página belíssima: um 
homem do povo, um homem que veio do meio mais 
humilde e mais simples, chegou à Presidência da Re-
pública. Que Sua Excelência e seus trabalhadores fa-
çam um bom governo!

Meus amigos jovens que aqui estão e que pela 
televisão assistem a esta sessão, não pensem que 
a ditadura apareceu e, de repente, terminou! Muitos 
morreram, muitos sofreram, muitos foram cassados, 
assassinados, exilados. Foi uma caminhada longa e 
difícil. Houve a luta daqueles que procuraram a guer-
rilha, daqueles que queriam a guerra civil e daqueles 
que, como nós, queriam o caminho da democracia 
e, por meio dela, passo após passo, a derrubada da 
ditadura, o que, à época, parecia impossível, inimagi-
nável. Diziam: “Esses caras são uns doidos. Para der-
rubar a ditadura, deve haver guerrilha. Para derrubar 
a ditadura, deve haver uma contra – revolução. Para 
derrubar a ditadura, temos que iniciar um movimento 
de terrorismo. Como vamos derrubar essa gente com 
toda essa força se não fizermos isso?”

O movimento deu certo, sim, e pacificamente. Foi 
feito o movimento de avançar, de identificar o povo, os 
jovens, as mulheres, a sociedade, os intelectuais, o 
Congresso Nacional. O Brasil inteiro se movimentou 
numa luta contra a tortura. O Brasil era apontado, no 
mundo inteiro, como o país que mais torturava.

E houve a luta em defesa de uma Assembléia 
Nacional Constituinte, a luta pela anistia, porque cen-
tenas de companheiros nossos tiveram seus direitos 
políticos cassados. Por meio do Decreto Lei nº 477, o 
Ministro podia expulsar um jovem da universidade, e 
o estudante ficava proibido de estudar por dez anos. 
Em qual país do mundo, em qual democracia, onde 
se pode proibir um jovem de estudar? Pois aqui ele 
era proibido de estudar em qualquer universidade, em 
qualquer escola.

A luta foi travada ponto por ponto, trincheira por 
trincheira. A luta foi quase impossível, mas chegamos 
aqui. Foi uma vitória extraordinária, alcançada por lados 
opostos. Queríamos a eleição direta. A emenda das 
eleições diretas estava para ser aprovada, e cercaram 
o Congresso Nacional. Disseram que o Congresso 
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seria fechado se a emenda das Diretas Já fosse apro-
vada. A emenda foi rejeitada por oito votos. Foi uma 
derrocada total.

Com isso, decidimos fazer o que parecia um ab-
surdo, mas que, de repente, para o MDB, para aquela 
gente que lutava contra o Colégio Eleitoral, fazia sen-
tido. O Colégio Eleitoral era uma imoralidade. O que 
era o Colégio Eleitoral? Uma instituição composta por 
Senadores e Deputados, que se reuniam e elegiam 
o Presidente. Elegeram o Castello Branco, o Costa e 
Silva, o Médici, o Geisel, o Figueiredo. Contra esse 
Colégio Eleitoral, saímos pelo Brasil berrando por to-
dos os cantos. Tivemos que explicar ao povo – muitos 
não entenderam; o PT, à época, não entendeu – que 
a saída era ir para o Colégio Eleitoral e lá derrotar a 
Arena. Àquela altura, já havia muitas pessoas revol-
tadas: Sarney à frente, Marco Maciel, muitas pessoas 
importantes se identificaram conosco, e, juntos, der-
rotamos Maluf no Colégio Eleitoral. E terminamos, por 
essa via, conquistando a democracia.

Amanhã serão completados 40 anos desse início. 
Logo depois, morre Tancredo, assume Sarney, elege 
– se Collor de Mello, cassa – se o mandato de Collor 
de Mello, assume Itamar. Depois, foram oito anos de 
Governo Fernando Henrique, e, agora, Lula está na 
Presidência da República.

Sr. Presidente, vivemos dias de profunda medi-
tação, de profunda responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO. Fazendo soar a campainha.) – Senador 
Pedro Simon, veja que, só quando V. Exª atingiu dez 
minutos após o tempo, é que tive coragem de tocar a 
campainha, em primeiro lugar, por ser um grande ad-
mirador de V. Exª e, em segundo lugar, pelo pronuncia-
mento histórico que só V. Exª talvez tivesse condições 
de dar a este Plenário. Apenas o faço em respeito ao 
tempo dos demais. Mesmo assim, V. Exª tem tempo 
para concluir seu pronunciamento.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado pela gentileza, Sr. Presidente.

Neste momento, com toda a sinceridade, digo 
que a grande diferença que vejo entre o Parlamento 
de hoje e o da época em que derrubaram Jango é que, 
naquele Parlamento, havia o Lacerda e muita gente 
querendo derrubar, querendo dar o golpe, querendo 
terminar com a democracia. Não vejo isso aqui. Vejo o 
PFL, o PSDB, o PDT, os Partidos de Oposição lutando, 
debatendo, analisando. Vejo aulas de História, aulas 
de civismo como a de ontem, durante a audiência com 
o Ministro da Fazenda. O Ministro Antonio Palocci re-
cebeu mais elogios e respeito da Oposição do que do 
próprio Governo. Estamos querendo criar uma CPI, 
mas não queremos criá – la para demolir, para com-

plicar, para dificultar a atuação do Governo. Estamos 
querendo sim ajudar o Governo, colaborar com ele. Se 
o Governo entendesse a importância dessa CPI, seria 
o primeiro a determinar a imediata criação dela. E, se 
ela já tivesse sido criada e já estivesse em andamento, 
não estaríamos vendo o que continua a acontecer.

Vejo a imprensa denunciando, debatendo e ana-
lisando os fatos, mas não vejo a imprensa agindo de 
forma golpista. Vejo trabalhadores e funcionários que-
rendo colaborar. Vejo a Igreja – que, naquela época, 
saiu com um rosário na mão, com Deus, a Pátria e a 
família, para pregar o golpe – como uma Igreja pro-
gressista, colaboradora.

O ambiente, hoje, é de paz. Que o nosso amigo 
Lula se inteire disso! Viva a História! Viva o passado! 
Que busquemos o sentido pacífico de paz, que o seu 
Governo encontre o seu verdadeiro futuro, que o seu 
Governo encontre o seu verdadeiro destino e que pos-
samos fazer o Governo que realmente desejamos!

Encerro, Sr. Presidente, vendo a figura de D. Ma-
ria Teresa Goulart.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A Presidência gostaria, Senador 
Pedro Simon, antes que V. Exª terminasse o seu pro-
nunciamento, de dar ao Plenário a honra de saudar a 
presença da ex – Primeira – Dama deste País Maria 
Teresa Goulart, acompanhada pelo filho, João Vicen-
te Goulart.

(Palmas.)
A Presidência gostaria de externar a honra que 

tem esta Casa de recebê – la, em companhia de seu 
filho, e de lhe pedir que pudesse ser cumprimentada 
na Presidência.

Suspendo a sessão por um minuto, para que D. 
Maria Teresa Goulart possa receber os cumprimentos 
das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores.

Ao final dos cumprimentos, Senador Pedro Simon, 
V. Exª encerrará o seu discurso, saudando a presença 
de D. Maria Teresa Goulart.

Suspendo a sessão por um minuto.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 46 mi-
nutos e é reaberta às 15 horas e 49 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Está reaberta a presente sessão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas quero inscrever – me 
para falar pela Liderança do PFL após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito para falar após 
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Registro que também se encontra 
presente no plenário João Vicente Goulart, filho de D. 
Maria Teresa Goulart.

Com a presença de D. Maria Teresa Goulart à 
mesa, tem V. Exª, Senador Pedro Simon, a palavra 
para continuar seu pronunciamento.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Meu amigo 
João Vicente, lembro – me do que foram os tempos do 
exílio e os tempos da luta. Lembro – me das visitas ao 
Uruguai, dos dramas e das dificuldades vividas pelos 
exilados. Lembro – me do Jango doente, tendo que ser 
examinado na Europa. Lembro – me de Jango, impedido 
de voltar ao Brasil, querendo pegar um avião e descer 
de qualquer jeito, mesmo sendo preso. Lembro – me 
daqueles tristes dias quando tomamos conhecimento 
da morte do Dr. João Goulart. E os militares querendo 
impedir que ele fosse enterrado no Brasil. Depois de 
muitas negociações, ele viria por terra da Argentina, 
por Uruguaiana, até São Borja, com a determinação 
de ser enterrado imediatamente. Chegando em São 
Borja, o povo da região estava todo na rua. Uma mu-
lher, um soldado; uma criança, outro soldado. Pegaram 
as tropas militares de toda região e levaram para São 
Borja. Quando o carro passou pela igreja em direção 
ao cemitério, a igreja, que estava toda fechada, abriu 
– se. Estava lotada. O povo exigiu que o carro parasse 
e carregou o corpo para dentro da igreja. Ele foi velado, 
como tinha direito, durante toda a noite. No dia seguin-
te, quando o coronel exigiu que o corpo fosse colocado 
no carro do Exército e levado em alta velocidade em 
direção ao cemitério, o povo carregou – o nas mãos, a 
pé, numa longa caminhada até o cemitério. Ali, ao lado 
do Dr. Getúlio Vargas. Temos dois Presidentes de São 
Borja que não conseguiram terminar seu mandato e 
somente mortos retornaram a sua cidade natal.

Querida Maria Tereza e meu bravo jovem, tudo 
aquilo que se dizia, aqueles escândalos, aquelas man-
chetes com relação a Jango e seu governo, nós con-
seguimos provar que não procediam. Jango, em São 
Borja, fez uma procuração em causa própria para o 
diretor – presidente da Time Life, que havia publica-
do na revista que o Jango comprava uma fazenda por 
dia quando era Presidente, e ofereceu vender por um 
dólar cada fazenda apresentada como se tivesse sido 
comprada naquele período. Ficou provado, centavo por 
centavo, que o que Jango tinha era fruto do seu traba-
lho, da sua dignidade. Seu nome, honradez, decência 
e seriedade, como também de Getúlio, ficaram mais 
do que provados. 

Que minha querida amiga Maria Tereza e seu filho, 
que leva a honra do nome do seu pai, tenham grande 
alegria ao retornar a Brasília, de onde Jango saiu para 
buscar a resistência em Porto Alegre e não conseguiu 
retornar, chegar aqui e ter o aplauso e o respeito de 

toda a Nação, porque foi um Presidente digno, foi um 
homem sério, foi um período honrado! Evitou ele uma 
guerra de sangue de conseqüências imprevisíveis, do 
que tinha medo. Vencemos os 21 anos de ditadura e 
hoje estamos aqui querendo aprender a lição de ontem 
para a ela não retornar. 

Que o nosso querido Presidente Lula, a quem 
dirigimos as nossas palavras, seja a pessoa entre nós 
todos que mais reflita, analise, conheça e se apro-
funde sobre o que se passou, para que possa, como 
nós todos queremos, fazer o governo que nós todos 
desejamos!

Muito obrigado.
(Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Presidência vai suspender a sessão 
para que todos possam cumprimentar e se despedir 
da Srª Maria Tereza.

Registro, por uma questão de justiça, que o Sena-
dor Jefferson Péres comunicou presença a esta Mesa 
e também integrou a comitiva que acompanhou a este 
plenário nossa eterna Primeira – Dama. 

Suspendo a sessão por dois minutos para os 
cumprimentos.

(A sessão é suspensa às 15 horas e 55 
minutos, e é reaberta às 15 horas e 57 mi-
nutos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Está reaberta a sessão.

A Presidência registra a inscrição dos Srs. Líderes 
que enviaram à Mesa a solicitação para uma comuni-
cação de interesse partidário.

Consulto, inicialmente, a primeira inscrita, a no-
bre Líder Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, sou a primeira inscrita e quero abrir mão 
deste horário para inscrição posterior.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO.) – A Presidência concede a palavra, então, 
ao segundo inscrito, o nobre Senador Arthur Virgílio 
Neto, para uma comunicação de interesse partidário, 
pela Liderança do PSDB.

S. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 

Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a matéria veiculada ontem pela Rede 
Globo de Televisão, a meu ver, apenas reforça a idéia 
de que pode ter havido mais algum contato do Palácio 
com o Sr. Cachoeira do que poderia supor a minha vã 
filosofia. Mais ainda: se quisermos ser bem claros, se 
quisermos fugir às mistificações, às meias verdades, às 
dúvidas, vamos a alguns itens bem objetivos: o Gover-
no passa a desconfiar do Procurador Santoro, então, 
CPI para investigar até o fim esse caso; o Procurador 
Santoro acha que a Polícia Federal tem dificuldades 
hierárquicas para desempenhar até o fim o seu papel, 
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CPI, portanto; a Oposição acha que Waldomiro não 
agiu isoladamente, que tem mandantes, logo, CPI para 
se dirimir essa dúvida; o ex – Secretário Nacional de 
Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares*, em depoi-
mento à CPI no Rio de Janeiro – incrível que aqueles 
que aqui não querem a CPI lá a aceitaram, não sei por 
que razão –, disse que o cidadão do Rio Grande do 
Sul criticara Waldomiro para ele, Luiz Eduardo, dizen-
do que Waldomiro estava achacando pouco, apenas 
R$300 mil. Ele deveria ter o compromisso de achacar 
mais R$200 mil, R$500 mil no total, ou seja, se o pro-
duto desse furto fosse só para Waldomiro, não teria por 
que o outro estar – se preocupando com a incompe-
tência ou inépcia, como ele disse, de um corrupto que 
poderia ser mais aperfeiçoado. Supostamente, estaria 
aí o indício da existência de uma conexão, uma malha 
para ser investigada até o final.

No momento em que falecem as duas desculpas 
essenciais do Governo, ou seja, não precisa haver CPI 
porque o Ministério Público está investigando, não pre-
cisa haver CPI, porque a Polícia Federal está investigan-
do, depois o Governo diz que não confia no Procurador, 
o Procurador diz que a Polícia Federal sozinha não é 
suficiente, temos de optar por uma das duas hipóteses. 
Uma é o diversionismo, a brincadeira com a Nação, o 
desrespeito ao bom senso e à inteligência das pessoas, 
inventando falsos culpados, inventando bodes expiató-
rios; a outra é a investigação dos fatos pelo Parlamento, 
porque, se alguém coloca o Ministério Público sob sus-
peição, ninguém pode fazer o mesmo com o Congresso 
Nacional, cuja maioria é governista. 

Portanto, o fato novo aí está. Não vejo como não 
se renderem à evidência de que deve haver uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito.

Há poucos dias, na coluna do jornalista Merval 
Pereira, aquela em que o Ministro José Dirceu, em seu 
desabafo, chamou de fraco essa figura forte e exemplar 
que é o Senador Tasso Jereissati e a mim, de irres-
ponsável – preocupei – me porque quem entende de 
irresponsabilidade deve saber o que diz e quem nomeia 
Waldomiro Diniz não pode ser considerado responsá-
vel –, no dia 23 do corrente. Aqui consta:

Apesar de todo o ressentimento, ele – Dir-
ceu – nega que tenha feito ameaças ao PSDB, 
quando disse que dentro de mais algum tem-
po colocará os pingos nos is. Não tem ame-
aça nenhuma. Não falei deles. Quero colocar 
os pingos nos is nesse negócio do Ministério 
Público no Brasil. O Ministério Público vem 
fazendo violências legais a todo momento e 
continua – emenda Dirceu.

Começo a desconfiar que S. Exª sabia da exis-
tência dessa fita há mais de quinze dias. 

Ainda há pouco, ouvi uma piada de mau gosto: 
alguém ia representar contra o Senador Antero Paes 
de Barros na Comissão de Ética. Digo: Meu Deus do 
céu, não saio do Brasil por nada, mas sou capaz de 

tirar meus filhos deste País, se, de repente, alguém 
representar contra o Senador Antero Paes de Barros. 
Mais ainda: minha família sai deste País, e eu fico aqui, 
se, porventura, chegarmos ao ponto em que se termi-
ne prendendo o Santoro, e o juiz que der a sentença 
for o Sr. Waldomiro Diniz.

Conclamo ao brio todos aqueles que imaginam 
que uma CPI paralisaria o País. É uma falsa desculpa. 
Estamos votando, votando e votando matérias de in-
teresse do Governo. Conclamo ao brio todos aqueles 
que, sem falsas desculpas, se disponham a aprofundar 
o estudo de um caso que só fica pior com o tempo.

Disse muito bem o Senador Antero Paes de Bar-
ros: se tudo começasse e terminasse em Waldomiro 
Diniz, essa CPI já teria sido instalada há muito tem-
po. As coisas podem até ter começado – não sei se 
começaram – em Waldomiro Diniz, mas certamente 
nele não terminam.

Estamos aqui para enfrentar o debate público. Es-
tamos aqui para defender as nossas razões. Estamos 
aqui para defender as nossas idéias. Estamos aqui para 
reafirmar a nossa disposição de esclarecer esse fato 
até o final. Por outro lado, se alguém imaginava que 
essa mexida de tabuleiro – que, na verdade, não foi 
de xadrez, mas de dama – iria, porventura, em algum 
momento, dar ao Governo as rédeas da iniciativa, esse 
alguém deve estar encastelado num palácio de tape-
tes muito macios, porque, ao contrário, o que vimos 
foi a reafirmação de que houve o achaque, de que há 
o delito, de que há gente impune e há necessidade, 
mais do que nunca, de uma comissão parlamentar de 
inquérito para investigar toda essa podridão, que tem 
envergonhado este País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
(Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo Lí-
der inscrito, o nobre Senador José Agripino, que fará 
uma comunicação de interesse partidário pela Lide-
rança do PFL. 

S. Exª disporá de até cinco minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o dia de ontem foi no mínimo singular, por-
que, às 10 horas, compareceu à Comissão de Assuntos 
Econômicos o Ministro Antonio Palocci. Houve quem 
pensasse que a Oposição tentaria triturar o Ministro, 
mas nunca passou pela cabeça dos Líderes da Oposi-
ção – do PFL, do PSDB, do PDT –, suponho eu, triturar 
S. Exª. Sempre foi nossa intenção questioná – lo.

Foram seis horas e meia de exposição em clima, 
eu diria, no mínimo, cordial. E foi cordial, Senador João 
Batista Motta, até porque o Ministro Palocci inspira cor-
dialidade. A César, o que é de César; a Roma, o que é 
de Roma. O Ministro Palocci é competente? Sim. Tem 
acertos? Sim. Está 100% certo? Não. Penso que trans-
correu a exposição de S. Exª em clima de cordialidade 
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porque S. Exª tem um comportamento elegante, um 
equilíbrio emocional perfeito e inspira cordialidade.

A Oposição deu demonstração clara de maturi-
dade e de espírito democrático. Sustentou um debate 
acadêmico – político, em alguns momentos –, dando 
demonstração ao País de que não trabalha, de forma 
alguma, na hipótese da desestabilização da economia 
do País. A Oposição é fiscalizadora, sim; é enérgica, 
sim; é vigilante, sim; mas desestabilizadora não o é.

Senador Jefferson Péres, no fim da tarde, já cor-
riam na Casa os murmúrios de que o “Jornal Nacional” 
traria fato novo no caso Waldomiro Diniz. E os jornalistas 
começaram a ligar, pedindo que assistíssemos àquele 
telejornal porque queriam uma opinião nossa logo a 
seguir. E veio a matéria: uma gravação de 28 minutos 
de um Subprocurador da República com o suposto bi-
cheiro Carlinhos Cachoeira e um jornalista. 

O diálogo ocorre às 3h da manhã, na sede do 
Ministério Público Federal, órgão encarregado de in-
vestigações pelo Governo, pelo mesmo Governo que 
insiste em não facilitar a criação e o funcionamento 
da comissão parlamentar de inquérito e entrega as 
investigações a alguns órgãos, fundamentalmente ao 
Ministério Público. 

A gravação é de um diálogo chulo, que me causou 
indignação, do Subprocurador com Carlinhos Cacho-
eira, tendo como testemunha um jornalista. 

Para mim, resta uma dúvida: o Ministério Públi-
co está sub judice. Eu desconfio dos promotores? 
Não, em hipótese alguma. São cidadãos de bem, que 
no Brasil inteiro defendem o interesse da sociedade. 
Mas aquele diálogo divulgado pelo Brasil inteiro co-
loca sub judice a instituição, que está encarregada 
das investigações. 

Resta uma dúvida: quem foi que gravou? Qual 
era a intenção do Subprocurador Santoro ao obter a 
fita? Será que a Oposição estava interessada em der-
rubar o Governo? Está sugerido. A oposição que, de 
manhã, travou um diálogo cavalheiresco com uma das 
mais importantes figuras da República, à noite iria to-
mar uma atitude, ou iria ser flagrada numa atitude de 
tentativa de desestabilização e derrubada do Governo? 
Que incoerência é essa? E aí, o que a Oposição faz? 
Neste momento, a Oposição tem que insistir no limite 
máximo. Aqui e no Supremo. Agora, mais do que nunca, 
na criação e funcionamento da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, para que fique claro que a Oposição, em 
momento algum, trabalha no quanto pior melhor; que a 
Oposição não está interessada em promover fatos que 
desestabilizem ou derrubem o Governo. A Oposição quer 
o esclarecimento da verdade, para que a sociedade te-
nha resposta às indagações que faz em toda parte. 

Quem desestabiliza governo é o MST, os com-
panheiros do MST, companheiros do PT, que estão 
prometendo abrir o vermelho; quem desestabiliza go-
verno é a frustração da geração de empregos pro-
metida, que não acontece e que frustra a sociedade, 
que se manifesta nas pesquisas da opinião pública 

desastrosas que estão aí sendo divulgadas; quem de-
sestabiliza governo é briga de Ministro, que demonstra 
claramente ao País que falta autoridade. A leitura que 
o povo faz é: governo que não sabe resolver os seus 
próprios problemas não é capaz de resolver os proble-
mas do País. Isso, sim, desestabiliza governo. O que 
desestabiliza governo são as críticas dos partidos da 
base aliada. Ora é um presidente pedindo a cabeça do 
Ministro, ora é a convenção do outro partido, pedindo 
mudança na política econômica; desestabiliza governo 
carga tributária recorde, que evita a formação de ca-
pital que vai possibilitar permanência de crescimento; 
desestabiliza governo caso Waldomiro mal explicado. 
Isso sim, mas não apenas isso. E para que a Oposição 
fique muito claramente configurada perante a opinião 
pública como uma fiscalização que deseja resposta às 
demandas da sociedade, que não trabalha no quanto 
pior, melhor, que não quer derrubar governo, que quer 
respostas aos fatos, é que vamos insistir, no limite de 
nossas possibilidades e em cima de um fato que não 
é nosso, é do Brasil inteiro. CPI já!

 A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 
– Tem V. Exª a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Eu queria solicitar, conforme eu havia con-
versado com V. Exª, a minha inscrição pela Liderança 
do PT e também pelo Bloco, para que eu possa ter os 
dois tempos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, logo em seguida, pela Lide-
rança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª terá a palavra, em seguida, pela 
Liderança do PDT, nobre Líder Jefferson Péres.

Senadora Ideli Salvatti, V. Exª dispõe de cinco 
minutos para falar pela Liderança do PT.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, há um artigo de consumo neste País 
que deve estar bastante valorizado: os gravadores. São 
tantas as fitas! As fitas que têm vindo a público são fitas 
graves. Na primeira delas aparece o Sr. Waldomiro Diniz 
pedindo propina, quando era presidente da Loteria do 
Estado de Rio de Janeiro em 2002. Ontem, surgiu outra 
fita, em que um Subprocurador da República estava 
achacando, de madrugada, um bicheiro para obter uma 
fita. A fita do caso Waldomiro é tão grave que aquele 
pedido de propina, televisionado e gravado, provocou a 
sua demissão imediata, a abertura de um inquérito da 
Polícia Federal, acompanhado pelo Ministério Público, 
e a instalação de uma CPI na Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro, porque os fatos gravados ocorreram 
no Rio de Janeiro, no exercício do cargo de Presidente 
da loteria daquele Estado. 

A fita de ontem, em que aparece o Subprocurador 
da República, Dr. José Santoro, que nada mais, nada 
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menos é o segundo homem na hierarquia do Ministério 
Público, também é bastante grave. E é muito importante 
aqui se registrar que o que esta fita traz em nenhum 
momento coloca sub judice, sob suspeita o Ministério 
Público do nosso País, que tem sido uma instituição 
fundamental no combate ao crime organizado, à cor-
rupção, aos crimes ambientais, tem sido um amparo à 
cidadania e ao fortalecimento da democracia no nos-
so País. A suspeita está sobre o Subprocurador, Dr. 
José Santoro, e sobre o Dr. Serra Azul, que, segundo 
a reportagem, também estava. A gravação desta fita, 
o episódio, a colhida, foi feita na calada da noite e ain-
da deixa muito claro que ele não podia ser pego. O Dr. 
Cláudio Fonteles, o Procurador – Geral da República, 
não poderia surpreender aquela coleta de depoimento, 
que seria algo normal, usual. Se estava procedendo 
a uma investigação, poderia ser surpreendido a qual-
quer momento – qual o problema? –, se estivesse no 
legítimo direito do exercício do seu cargo.

Mas o Dr. Santoro, na fita, deixa muito claro: 

Daqui a pouco o Procurador – Geral che-
ga e vai dizer assim (...) Você tá querendo fer-
rar o assessor do Zé Dirceu, o que você tem 
a ver com isso?” (sic)

E mais adiante: 

Ele vai chegar aqui e vai dizer “o sacana 
do Santoro resolveu acabar com o Governo do 
PT, e, para isso, arrumou um jornalista, jun-
taram – se com um bicheiro, e resolveram na 
calada da noite tomar depoimento.” “Não foi 
nem durante o dia, foi às 3 horas.” (sic).

Portanto, a fita, o horário, as condições, a situa-
ção, a impossibilidade de ser surpreendido, tudo isso, 
por si só, fala da ilegalidade, do ilícito que estava sen-
do cometido. Aquilo tudo tinha um objetivo: pegar uma 
fita. Tanto é que Santoro, em determinado momento, 
faz esta proposta: 

Faz o seguinte: entrega a fita, não de-
põe, diz que vai depor mais tarde para ver o 
que aconteceu, porque aí você acautela que 
você colaborou com a Justiça, entregou a fita, 
acautelou prova ilícita (...) então... e aí vem o 
cafofo.” (sic)

Ou seja, o que o Dr. Santoro queira era a fita. Por 
que o Dr. Santoro queria a fita? Eu não consegui en-
tender a necessidade da fita com tanta premência.

Havíamos sido informados pelo Senador Antero 
Paes de Barros, no dia 13 de fevereiro. E está aqui a 
íntegra. 

Quando me chegaram os fatos, a fita, há 
mais de vinte dias [portanto, no final de janeiro, 
o Senador viu a gravidade], tive o cuidado de 
encaminhá – los ao Ministério Público Federal 
para que fossem avaliados e periciados. 

Portanto, o Ministério Público já tinha a fita no 
final de janeiro.

Por que o Dr. Santoro queria tanto a fita? Propôs 
inclusive entregá – la para acautelar. Não podia ser 
numa batida. O Cachoeira propôs: “Entrego o endere-
ço, entrego tudo... combino o local.” (sic)

E Santoro diz: 

A busca e apreensão vai ser feita pela 
Polícia Federal (...) a primeira pessoas que 
vai ter acesso a essa fita é o (Paulo) Lacer-
da (diretor da PF), o segundo é o Ministro da 
Justiça e o terceiro é Zé Dirceu. E o quarto o 
Presidente. (sic)

Então, não podia ser apreensão, tinha que ser 
entrega.

Eu não sabia nada da fita – vejam que coisa in-
teressante – mas eu vim à tribuna ontem expressar a 
minha surpresa, indignação. É uma situação muito es-
tranha a do processo aberto pelo Dr. Serra Azul contra 
os dirigentes da Caixa Econômica, em que a apreensão 
dos documentos, feita uma semana antes, não tinha 
ordem judicial. Teve a participação de Giácomo San-
toro, que também estava na coleta do depoimento da 
gravação de ontem e nesta denúncia já aparece...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, eu queria apenas que zerasse para contar 
os cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Quero esclarecer ao Plenário que o tem-
po de V. Exª pela Liderança do PT terminou exatamente 
agora. V. Exª deseja falar pela Liderança do Bloco?.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sim, 
para concluir o meu raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem a palavra V. Exª por cinco minutos 
para uma comunicação de interesse partidário, pelo 
Bloco.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço.

Continuando, ontem à tarde, por coincidência, mui-
tas pessoas me perguntaram se eu já sabia da fita, e eu 
dizia que não. Mas estava muito indignada devido à de-
núncia apresentada pelo Dr. Marcelo Serra Azul contra 
os dirigentes da Caixa, na qual anistiava, deixava de lado 
tudo o que tinha acontecido anteriormente no contrato 
GTech/Caixa, quando outros Procuradores da República, 
como Drª Raquel Branquinho e o Dr. Luiz Francisco de 
Souza, já estavam há mais de um ano recolhendo docu-
mentos, analisando, investigando o contrato GTech/Caixa. 
E, no entanto, repito, um outro Procurador Regional, o 
Dr. Marcelo Serra Azul, que, por coincidência, estava no 
depoimento gravado, segundo a reportagem de ontem, 
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anistia tudo o que aconteceu antes. Segundo ele, não há 
irregularidade nenhuma, ilegalidade alguma, problema 
algum, houve aumento sucessivo nos contratos, nunca 
houve licitação, que se trata de um procedimento não 
compreendido ainda por ninguém, porque não se sabe 
como a Caixa se amarrou num contrato com alguém que 
nunca participou de licitação. 

O Dr. Marcelo Serra Azul anistia tudo. Ele joga 
peso, corrupção, gestão fraudulenta, um monte de ar-
tigos do Código Penal, sobre os dirigentes da Caixa 
Econômica Federal e anistia os representantes da GTe-
ch, exatamente o Dr. Carlinhos Cachoeira. Inclusive, no 
depoimento colhido na fita, aparecia o Dr. Santoro se 
comprometendo a aliviar o Carlinhos Cachoeira caso 
ele entregasse a fita. 

Eu gostaria ainda de dizer que a fita apresentada 
ontem é muito grave. Portanto, tenho o entendimento 
de que o Ministério Público deve imediatamente – pa-
rece – me que o Dr. Cláudio Fonteles já está tomando 
essas providências – procurar a Corregedoria para 
que esses dois Procuradores – é muito importante di-
zer – que estão com as suas atividades sob suspeita, 
sejam investigados. E o Ministério Público tem os me-
canismos para fazê – lo. O Ministério da Justiça tem 
que investigar a ação dos Delegados que também 
pegaram os originais documentos sem ordem judicial, 
deixando, inclusive, a Caixa Econômica a descober-
to, porque não vai poder provar mais nada referente 
àqueles documentos que ela deixou de possuir. E a 
própria Caixa Econômica Federal já está acionando a 
Justiça com relação aos procedimentos de todos os 
processos que foram acionados contra ela.

Hoje, pela manhã, no programa “Bom Dia Brasil” 
houve uma citação do meu nome, no sentido de que 
eu tinha que recuperar a capacidade de me indignar. 
Eu quero dizer que nunca perdi a minha capacidade 
de indignação. Estou hoje desempenhando a tarefa de 
Líder, função que requer calma, bom senso para que 
eu possa trabalhar para a harmonia necessária a este 
Plenário nas suas votações. Mas não perdi a minha 
capacidade de indignação em nenhum milímetro. Eu 
não perdi a minha capacidade de indignação e tam-
bém não virei tola, não fiquei tansa, como dizem lá na 
minha terra, lá na minha ilha. 

Está muito claro. A fita demonstra, assim, de forma 
transparente, a tentativa de montar, de armar, de cons-
pirar, de articular ou de agir em conluio para desestabi-
lizar o Governo, para paralisar o Governo, para dificultar 
o Governo Lula. Portanto, eu não vou sair do centro. O 
centro para o Governo Lula, para este País não é assumir 
a tarefa policialesca. A tarefa central para o povo brasi-
leiro não é Senador e Senadora virem policiais; é votar, 
é transformar este País, é fazer as reformas, é votar as 

leis importantíssimas que temos aqui, paradas há déca-
das, como a Lei das Falências, a reforma do Judiciário, 
o projeto de preservação da Mata Atlântica, da biosse-
gurança, da violência doméstica. Esse é o centro, isso é 
o que espera o País, o que espera o povo brasileiro do 
Senado, dos Senadores e Senadoras – não que substi-
tuamos a polícia. Por isso, vou continuar indignada, mas 
vou continuar centrada na tarefa primordial, que é dar 
condições para que o Governo Lula dê certo e que pos-
samos cumprir o nosso papel aqui, no Senado. 

Eu gostaria ainda que falar sobre mais uma ques-
tão e pedir que seja registrado na íntegra, Sr. Presidente 
desta sessão, Senador Eduardo Siqueira Campos, o 
discurso do Senador José Sarney pronunciado no dia 
21 de março de 2002, logo em seguida ao episódio que 
atingiu também a Senadora Roseana Sarney, que, à 
época, era Governadora do Estado do Maranhão. Que-
ro aqui citar apenas dois trechos, mas peço que seja 
registrado na íntegra, porque é uma peça histórica:

Há um fato cuja recorrência impressiona 
e intriga. É que toda referência a esse estilo 
característico de espionagem e dossiês nasce 
no Ministério da Saúde e envolve o ex – Minis-
tro José Serra. Não é afirmação minha, é dos 
jornais. Mais do que uma estratégia de campa-
nha, parece uma concepção de Governo.

É o que diz a Folha de S.Paulo: Dele-
gado e Procurador ligados a Serra atuam em 
investigações. O presidenciável tucano, Sena-
dor José Serra, conseguiu reunir sob as asas 
de aliados as duas principais investigações 
em curso que podem implodir a campanha de 
seus adversários. São eles o subprocurador da 
República José Roberto Santoro e o delegado 
de Polícia Federal Marcelo Itagiba. 

José Roberto Santoro e Marcelo Itagiba 
fazem parte da tropa de choque de Serra no 
aparato policial e de investigação. Os dois já 
estiveram juntos antes.

Ex- assessor especial de Serra no Minis-
tério da Saúde, nos dois anos anteriores...

Portanto, Sr. Presidente, esse discurso do atual 
Presidente do Senado Senador José Sarney, no dia 21 
de março de 2002, longo, duro, firme e contundente traz 
elementos históricos fundamentais para que possamos 
entender, inclusive, o que assistimos ontem na TV. 

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT 
) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concederei a V. Exª. 

Apenas, nobre Líder Ideli Salvatti, em relação 
ao pedido formulado por V. Exª, embora se trate de 
um discurso proferido desta tribuna e já constar dos 
Anais da Casa, a Presidência deferirá a parte citada 
por V. Exª para a referida transcrição, tendo em vista 
o disposto no Regimento Interno.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT 
) – Sr. Presidente, fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – V. Exª, pela ordem, Senador Arthur 
Virgílio. Em seguida, V. Exª, Senador Antero Paes de 
Barros.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, tenho em mãos a folha on 
– line do UOL, com uma notícia extremamente grave 
e que se refere a um das figuras que mais respeito e 
estimo no Governo Lula, que é precisamente essa fi-
gura respeitável e estimável, o Ministro Márcio Thomaz 
Bastos. Cavalheiro, correto nas suas ações, alguém com 
quem dá gosto dialogar até porque alguém talhado a 
fazer o serviço limpo do Governo e não o serviço sujo 
do Governo. Mas o Ministro Márcio Thomaz Bastos vê 
conspiração para derrubar o Governo Lula. Isso seria 
grave dito por qualquer pessoa, sendo gravíssimo pro-
ferido pelo Ministro Márcio Thomaz Bastos.

Recebemos aqui a visita da Srª Maria Tereza 
Goulart, vítima com sua família – o Presidente João 
Goulart deposto – de um golpe de Estado que instalou 
uma ditadura que durou 22 anos neste País.

Meu pai era líder do Governo Goulart. Meu pai, 
aliás, morreu duas vezes, no dia 31 de março. Morreu, 
de certa forma, politicamente no dia 31 de março e fi-
sicamente também. Hoje faz 17 anos que ele se foi. 

Mas aquele era um outro País, onde cabia golpe, 
instalação da ditadura, portanto, essa não é a melhor 
declaração a ser dada pelo Ministro Márcio Thomaz 
Bastos. Não é a melhor declaração, mas a pior. Repi-
to que S. Exª é estimável, correto e admirável. Mante-
nho por S. Exª todo o carinho pessoal e todo o apre-
ço público.

Mas aqui quero dizer que conspiração tenho visto, 
sim, contra o Erário, por meio de Waldomiro Diniz e de 
quem o apadrinha direta ou indiretamente. Por isso, a 
exigência que temos feito de uma CPI para aclarear, 
de uma vez por todas, esses fatos lamentáveis que 
estão levando o Governo a desculpas esfarrapadas, 
a desculpas rotas, quando só cabia mesmo a forma 

altaneira de enfrentar a questão, que seria submeter 
Santoro e Waldomiro à investigação. Deve – se con-
vocar quem quer que seja, do Ministro José Dirceu a 
quem quer que fosse, para não ficar dúvida sobre dú-
vida ou pedra sobre pedra de um castelo de dúvidas 
que está arruinando com a reputação e o peso de um 
Governo que se elegeu em nome da esperança, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 

– MT) – Sr. Presidente tendo sido citado, peço a pa-
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª invoca o art. 14, § 6º. Concedo a 
V. Exª a palavra, por cinco minutos, para uma explica-
ção pessoal, nobre Senador Antero Paes de Barros, 
PSDB do Estado de Mato Grosso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem, apenas para pedir a palavra pela 
Liderança da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A Mesa já tem a delegação en-
viada pela liderança do PSDB, ficando V. Exª inscrito 
logo após o nobre Líder Jefferson Péres, que será o 
próximo orador.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, façam 
a investigação que quiserem com relação ao Senador 
Antero Paes de Barros. Não tenho nenhum problema 
em ser investigado. Acredito que nenhum homem 
público deve ter esse tipo de problema. Reafirmo as 
declarações que prestei à imprensa brasileira. Não 
minto; nunca menti.

Quando conclamo o PT a recuperar a capaci-
dade de indignação é porque ele precisa recuperá 
– la mesmo. Para mim, não há momento para comba-
ter corrupção – se é às três da manhã ou às seis da 
manhã; se essa oitiva iniciou – se às onze da noite e 
está se arrastando até às três da manhã. A oitiva do 
Carlinhos Cachoeira no Ministério Público Federal, o 
vazamento dessa fita e a entrevista do Ministro José 
Dirceu na coluna do Merval Pereira indicam relações 
que precisam ser apuradas. Só há uma forma de apu-
rar tudo isso: é a CPI. 

Se estão colocando o Dr. Santoro e o Procurador 
Marcelo Serra Azul como suspeitos, que a CPI se ins-
tale e se convoquem os Procuradores da República, 
mas da mesma forma todas as autoridades, pois, na 
democracia, não há autoridade que não possa ser in-
vestigada. É normal se investigar um Subprocurador, 
como é normalíssimo se investigar o Ministro Chefe da 
Casa Civil. Não há absurdo nenhum nisso.
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Agora, raciocinemos: a fita de ontem, em que o 
Procurador quer legalizar provas, pede documentos e 
quer que o Carlinhos Cachoeira seja réu colaborador, 
invalida os crimes do Waldomiro? Os crimes flagrados 
do Waldomiro deixaram de existir por causa da divulga-
ção do Jornal Nacional de ontem? Se for assim, daqui 
a pouco, o PT vai convocar o Sr. Waldomiro para vol-
tar a fazer parte do Governo e assumir a Embaixada 
brasileira na Santa Sé. Só falta ocorrer isso, porque 
em nenhum momento desapareceu algum crime do 
Sr. Waldomiro.

“O Procurador manipulou a informação? E na 
Caixa Econômica Federal?” Alto lá! A sindicância, que 
é uma piada do Governo, indicou o tráfico de influência 
do agente público Waldomiro Diniz. Não precisava ser 
o Procurador, pois a sindicância do Governo indicou 
isso. Ao fazê – lo, demonstrou que o Procurador está 
correto nas suas conclusões a respeito da improbida-
de administrativa. 

Sou filho de economiária, minha mãe é aposen-
tada da Caixa Econômica Federal e, ainda menino, 
quando eu não tinha com quem ficar, ela me levava 
junto quando ia trabalhar. Sei o que significa Caixa 
Econômica Federal, uma instituição respeitável deste 
País. Não é normal a Caixa Econômica Federal chegar 
a fazer um contrato de 700 milhões e não ter Ata! Isso 
aí não é botequim de esquina! Um contrato de 700 mi-
lhões da Caixa Econômica Federal não tem Ata e não 
se quer que apure?

Ora, se o Governo estivesse em paz, evidente-
mente seria o primeiro a exigir a CPI. Vou ler algumas 
declarações de alguém que, seguramente, não quer 
desestabilizar e derrubar o Governo. Vou reproduzir 
alguns trechos:

Estava no meu Gabinete quando ouvi 
um Deputado relevante nesta Casa. O que 
temos, em verdade, é um inquérito sendo le-
vado a efeito pela Polícia Federal, com acom-
panhamento do Ministério Público. Temos uma 
imprensa livre, embora a imprensa já tenha 
sido chamada de mau – caráter. Temos uma 
imprensa livre e não tivemos nenhum fato tra-
zido ao conhecimento deste Plenário por uma 
descoberta, por investigação de Parlamentar 
de Oposição.

Quantas vezes a Oposição, em épocas 
passadas, exerceu seu mandato buscando, 
pelos próprios pés, pelas próprias mãos, pela 
própria cabeça, um fato, estudando e não se 
limitando a ler? Mas isso é útil. Em seguida, 
assisti ao Jornal Nacional e peço desculpas 
aos companheiros do PT, porque essa fita exi-
bida hoje não traz nenhum fato novo sobre a 

delinqüência do Sr. Waldomiro Diniz. Não há 
um fato novo a sugerir que daí possa ser ex-
traído um fato determinado capaz de embasar 
um requerimento de CPI até agora, que não 
encontrou um fato determinado. A gravação de 
hoje convalida o esforço do Ministério Público 
para revelar a prática criminosa do Sr. Waldo-
miro Diniz. Essa é a verdade. Nada existe além 
disso na gravação exibida hoje.

Sabe quem disse isso? Não foi um desestabili-
zador da Oposição, não. Quem disse isso, ontem, no 
plenário da Câmara dos Deputados, foi o Deputado 
Miro Teixeira, que, até a semana passada, era Líder do 
Governo. E S. Exª faz elogios à atuação do Dr. Santoro, 
relatando quem é ele. Aliás, quando o Dr. Luiz Francisco 
e o Dr. Santoro desmontaram a máfia do Acre, também 
foram gravados e receberam acusações iguais a essas. 
Quando o Dr. Santoro desmontou a máfia no Espírito 
Santo, também foi gravado e foram feitas acusações 
semelhantes a essas.Não estou questionando isso. 

Se se quer questionar o Procurador Santoro, basta 
se abrir uma CPI para convocá – lo, assim como o Dr. 
Marcelo Serra Azul. Porém, não podem faltar nessa 
CPI: Waldomiro Diniz, Buratti, a GTech, os diretores da 
Caixa Econômica Federal e o Ministro José Dirceu, que 
é poderoso, mas também é perfeitamente investigável 
pelas ações parlamentares do Senado.

Também lamento as declarações do Ministro da 
Justiça, porque o que desestabiliza governo é não 
apurar corrupção. Apurar corrupção melhora gover-
no. O que desestabiliza é deixar a corrupção sem ser 
apurada. Quero fazer um apelo às Srªs e aos Srs. Se-
nadores: vamos, sim, recuperar a capacidade de nos 
indignar. Vamos, sim, apoiar a CPI.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Jefferson Péres e, em seguida, ao Senador Al-
varo Dias.

Esclareço aos nobres Líderes que após a fala dos 
dois inscritos iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, procurarei ser breve, até porque pre-
cisamos iniciar a Ordem do Dia.

Senador Eduardo Siqueira Campos, nada disso 
estaria acontecendo hoje, no Brasil, o País não estaria 
tão agitado por um furacão mais forte do que o ciclone 
que assolou a Região Sul do País, estaríamos vivendo 
num clima de normalidade se os políticos brasileiros 
visassem, realmente, ao interesse público e cultuassem 
os valores éticos, se realmente buscassem mandatos 
eletivos objetivando o bem da coletividade, acima dos 
interesses pessoais e partidários.
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Mas ao que o povo assiste estarrecido, Sr. Pre-
sidente? “O interesse público que se lixe, a coerência 
que vá para o espaço, tudo o que vier em prejuízo 
meu e do meu partido eu vou impedir; tudo que puder 
prejudicar os adversários eu vou fazer”.

Senadores e Deputados se elegeram com mi-
lhões de votos. Por quê? Qual o motivo principal de 
terem milhões de votos? Inclusive porque defendiam 
CPIs. Principalmente por isso. Eu imagino como es-
tão os eleitores desses parlamentares que agora não 
querem uma CPI, porque isso é policialesco!

Ao procurar investigar, o Senado virou delega-
cia de polícia, quando o papel do Senado, e o da 
Câmara também, sempre foi investigar e fiscalizar o 
Executivo. 

Usa – se o caso do Subprocurador Santoro como 
manobra diversionista. É indefensável o Subprocura-
dor Santoro. Penso que ninguém subirá àquela tribuna 
para defendê – lo. Fiquei indignado ontem, Sr. Presi-
dente! Fiquei indignado, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, com a falta de compostura de um membro do 
Ministério Público. O linguajar chulo, pornofônico... Um 
cidadão que não tem sequer educação doméstica, e 
na companhia de um bicheiro, parecia que estava em 
um botequim. Como eu posso defender esse homem? 
Ainda que ele estivesse do meu lado! Eu não defendo 
nem o meu filho se estiver errado.

O Subprocurador Santoro enodoou, ontem, o Mi-
nistério Público, sim! E agora vêm as insinuações de 
que ele estaria participando de uma conspiração contra 
o Governo. E até ao ex – Ministro José Serra, que não 
está aqui para se defender, é feita uma insinuação de 
que ele estaria articulado com o Senador José Serra. 
Mais um motivo, Senador Eduardo Siqueira Campos, 
para a instalação da CPI, que pode quebrar o sigilo 
telefônico do Subprocurador Santoro. Eu quero saber 
se o Subprocurador Santoro tem articulação política 
e faz parte de uma conspiração! Uma CPI quebraria, 
hoje, o sigilo telefônico do Subprocurador Santoro. Mas 
não se quer a CPI! Que País é este? Como é que o 
povo olha o Congresso Nacional, meu Deus do céu!? 
Eu já disse anteriormente: que teatro é este em que 
as pessoas estão defendendo seus interesses ou os 
de seus partidos? Eu deixaria o PDT explodir! Que o 
PDT explodisse, mas eu defenderia o País se estivesse 
no Governo, e não os interesse do PDT. 

Sr. Presidente, se eu fosse Presidente da Re-
pública, a primeira recomendação que eu faria ao Lí-
der do Governo nesta Casa seria a de abrir quantas 
CPIs a Oposição quisesse. Por quê? Porque, se ela 
atingisse todos os ministros, eu demitiria todos eles. 
Mas o Presidente da República jamais será alcançado 
por nenhuma CPI. Nenhuma. Eu faria isso. Por que é 

que se tem medo de CPI, meu Deus? Por que é que 
se muda o discurso? Por que é que se desrespeitam 
os eleitores dessa maneira? Por que é que se lança o 
País em uma crise?

O Senador José Agripino foi muito feliz! Eu não 
estava lá, porque não sou membro da Comissão de 
Assuntos Econômicos, se o fosse, estaria dizendo ao 
Ministro Palocci que, apesar dos erros que S. Exª tenha 
cometido na sua gestão, dou – lhe nota 10 pela gestão 
fiscal responsável e pela austeridade monetária, que 
é o que está sustentando este País. Se dependesse 
dos MSTs, dos petistas que se reuniram lá em São 
Paulo, dos ministros trapalhões e também daqueles 
que impedem CPIs, que lançam a desconfiança em 
toda a sociedade sobre os propósitos deste Governo, 
este País já teria ido à garra! 

Que coisa lamentável, Sr. Presidente! 
Eu confio muito no Supremo Tribunal Federal. 

Penso que este País vai se surpreender! Acredito que 
o Supremo vai tomar uma decisão histórica! E queiram 
ou não, essa CPI vai se instalar!

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Alvaro Dias, V. Exª dispõe de 
até cinco minutos para uma comunicação de interesse 
partidário, pela Liderança da Minoria.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. 
Senadores, certamente o povo brasileiro deve estar 
indagando: por que esse esforço descomunal para 
proteger delinqüentes no Governo? Se o Governo se 
diz repleto de argumentos e de justificativas, por que 
impedir a instalação da Comissão Parlamentar de In-
quérito? Se o Governo acusa a Oposição de exagero, 
se o Governo entende que o escândalo não é tão es-
candaloso assim, por que fugir da investigação? Por 
que impedir que se coloque o mal à luz para que ele 
possa ser combatido? Por que, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, alardear ser a CPI instrumento para 
tarefa policialesca?

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
investigação policial está em outra esfera. A investi-
gação no Congresso Nacional é política. Não fosse a 
investigação política, o ex – Presidente Fernando Collor 
de Mello não teria sido levado ao impeachment. Con-
denado pela Justiça não foi; vive em liberdade. Mas a 
investigação política nesta Casa o levou ao impeach-
ment e à cassação de seus direitos políticos por oito 
anos. E os anões do Orçamento? A investigação política 
levou – os à cassação. A Justiça, a outra investigação, 
aquela que se diz policialesca, possibilita que alguns 
deles ocupem hoje cargos públicos, eleitos inclusive 
em seus redutos eleitorais.
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Ulysses Guimarães é que definia muito bem: A 
CPI vai pelo cheiro. E, pelo cheiro, chega à corrup-
ção e ao corrupto. Pelo cheiro, chega ao crime e ao 
criminoso.

A investigação, na esfera da polícia, os proce-
dimentos judiciais, não excluem a responsabilidade 
congressual de investigar politicamente. Lá, são ne-
cessárias provas documentais, provas materiais. Aqui, 
bastam os indícios que levam à convicção da prática 
de ilícitos por qualquer agente público.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
CPI é uma exigência da sociedade brasileira, refletida 
em pesquisa de opinião pública, com um percentual 
acima de 81%. A Oposição desestabiliza o Governo. A 
Oposição conspira contra o Governo. A Oposição quer 
derrubar o Governo. Se isso partisse de qualquer comis-
sionado do Governo Lula, até se admitiria, respeitando 
o amor ao emprego. Mas, quando parte do Ministro da 
Justiça, a indignação tem que ser maior. O que derruba 
governo não é o desejo de investigar. O que derruba 
governo – já disse o Senador Antero Paes de Barros 
– é a corrupção. O que derruba governo é a instalação 
do propinoduto, é a permissão para que circulem ao 
redor do poder os “corruptólogos” do momento. O que 
derruba um governo é a falta de credibilidade. O que 
faz o povo desacreditar no governo é o descumprimen-
to dos compromissos assumidos durante a trajetória 
histórica do partido que o levou ao poder. 

E os dogmas sustentados durante tanto tempo? 
E os postulados apregoados durante tantos anos? São 
agora lançados no lixo da história do Partido dos Tra-
balhadores pelo Governo, que não teme a Oposição, 
mas teme a corrupção, que o infelicita, que lamenta-
velmente o corrói e faz com que se estabeleça aqui a 
ditadura da Maioria, com a revogação do § 3º do art. 
58 da Constituição. Se essa canhestra exegese pre-
valecer, não teremos mais CPIs.

E a Minoria terá a sua responsabilidade de con-
trolar o governo comprometida de forma definitiva. Ao 
permitir a revogação desse artigo da Constituição, es-
tamos praticando um retrocesso institucional perigoso. 
Estamos escapando do caminho da democracia. E nos 
resta, Sr. Presidente, a esperança de que o Supremo 
Tribunal Federal recoloque o País nos caminhos da 
democracia, restabelecendo a verdade sobre o direito, 
porque a Lei Maior não pode se submeter ao Regimento 
do Senado Federal. E o que querem, o que interpretam, 
o que impõem a esta Casa é a prevalência do Regi-
mento Interno sobre a Carta Magna do País.

O voto e a eleição conferem, sim, legitimida-
de a quem governa, mas não oferecem um cheque 
em branco para que se faça o que se pretende fazer 
sem respeito às aspirações da sociedade. Conferem, 

sim, legitimidade, mas não dão o direito de afrontar a 
Constituição, de afrontar o Parlamento e desrespeitar 
a sociedade brasileira.

 A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra a V. Exª, pela 
ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, quero apenas solicitar a V. Exª informação sobre o 
andamento dos trabalhos. Primeiro, se já foi comuni-
cado à Mesa sobre o tal acordo dos Líderes e o que 
será votado. Segundo, se houve alguma mudança de 
relatoria, e que os novos relatórios, a serem apresen-
tados pelos novos relatores, sejam disponibilizados, 
para que não tenhamos de solicitar a leitura dos rela-
tórios antes de votar as matérias. 

Se houve mudança de relatoria em alguma medi-
da provisória, que o relatório seja imediatamente dis-
ponibilizado nas bancadas, para que tenhamos acesso 
a ele antes da votação, para não termos de paralisar 
os trabalhos para solicitá – lo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senadora Heloísa Helena, a Presidên-
cia informa a V. Exª que a Mesa já tem a informação 
de que o Item nº 1 encontra – se apto para ser votado, 
com o relatório pronto e o Relator já designado. Há 
acordo para o Item nº 2. Entretanto, esta Presidência 
não recebeu qualquer informação sobre mudança de 
relatório, mas adotará as providências regimentais para 
que se cumpra o Regimento Interno e para informar 
as Srªs e os Srs. Senadores.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O Senador Aloizio Mercadante pediu a 
palavra pela Liderança do Governo, é o último Líder 
que se inscreve. Eu gostaria de encarecer...

Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
o maior prazer em ouvir o Senador Aloizio Mercadan-
te, e que creio que ele virá com uma palavra ajuizada 
finalmente pelo Governo. Mas foram usados os dois 
tempos.

Seria bom que V. Exª nos esclarecesse, dando 
a interpretação regimental correta, porque a nós, da 
Oposição, interessa mesmo que os tempos sejam 
elásticos e largos para que possamos falar.

Como extensão concordo, porque não estou aqui 
para colocar óbice. Terei prazer e reverência em ouvir S. 
Exª, mas é que os dois tempos foram usados. Apenas 
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pergunto qual seria a prerrogativa ou o direito nosso 
daqui para a frente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência informa a V. Exª, nobre 
Líder Arthur Virgílio, que a Senadora Ideli Salvatti fa-
lou pela Liderança do Bloco e pela Liderança do PT. 
Deixei encerrar o prazo, informei a S. Exª, que reque-
reu pela Liderança do Bloco e não pela Liderança do 
Governo.

A solicitação é regimental, há precedentes, e o 
Líder Aloizio Mercadante pede a palavra pela Lideran-
ça do Governo.

Tenha V. Exª a certeza de que a Presidência, di-
ligentemente, não deixará que a Minoria ou qualquer 
Parlamentar sofra a supressão dos direitos regimen-
tais.

 O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Tem a palavra V. Exª, Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, é apenas para registrar que a 
Liderança do PMDB também cede o tempo ao Sena-
dor Aloizio Mercadante para que S. Exª possa fazer 
uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Senador Romero Jucá, o Líder 
Aloizio Mercadante tem a palavra pela Liderança do 
Governo.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem a palavra V. Exª, Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Quero, inicial-
mente, solicitar a este Plenário uma reflexão sobre o 
debate que estamos promovendo e sobre a data em 
que ocorre, o dia 31 de março.

Hoje, estamos reafirmando o compromisso desta 
Nação com a democracia. Tenho absoluta convicção 
de que tal compromisso foi muito caro à minha gera-
ção e à de tantos outros que aqui estão. Lutamos pela 
liberdade democrática, pela liberdade de expressão, 
pelo direito de ser eleito, pelo direito de votar, pelas 
diretas, pela anistia, pela construção do processo de-
mocrático, pela Constituinte de 1986. Foi um longo 
caminho. A construção da democracia exige uma ati-
tude e um compromisso permanente com seus valores 
fundamentais. 

Uma das grandes virtudes da democracia é a 
transparência, é o pleno exercício de cada uma das 
instituições. Portanto, quando cada um dos Srs. Sena-
dores assiste estarrecido ao diálogo entre Waldomiro e 

Carlos Cachoeira, a democracia reage imediatamen-
te, por meio de suas instituições. Um Presidente elei-
to democraticamente pelo povo afasta imediatamente 
um servidor, instaura um inquérito na Polícia Federal 
e uma sindicância no Governo, pede ao Ministério Pú-
blico que aja sobre o ocorrido. 

Tivemos, desde então, várias novidades sobre 
aquele episódio. Mas nada, nenhum fato novo, pode 
paralisar o processo de investigação, de identificação 
de todos os responsáveis e punição de todos os en-
volvidos. A Nação quer o esclarecimento de todos os 
fatos. O Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça 
estão tomando todas as providências, e temos certeza 
de que isso ocorrerá.

Mas, ontem, cada um dos Senadores e das Sena-
doras teve oportunidade de ouvir uma outra conversa, 
em uma outra fita, que tem correlação com o episódio 
anterior e que, em si mesma, é muito grave, porque 
ocorre na calada da noite – o que não é próprio dos 
servidores públicos, das instituições públicas –, porque 
ocorre dentro do Ministério Público. E o Subprocurador 
da República confessa no diálogo que pratica um ato, 
primeiro, clandestino, e tenta o tempo inteiro coagir a 
testemunha a entregar uma fita, dizendo, entre outras 
coisas, que o Procurador – Geral da República poderia 
chegar. Ato clandestino, ilegal, coação de testemunha. 
E, não bastassem as expressões que são utilizadas, 
sugere uma motivação política, acima de qualquer outra 
obrigação da sua função, em que diz: Eu quero ferrar 
o Chefe da Casa Civil. Estamos aqui para derrubar o 
Governo do PT.

Portanto, assumidamente clandestino o ato e 
uma conspiração não contra o Governo de um Partido, 
mas contra a democracia, contra o Estado de Direito, 
contra a vontade do povo expressa nas urnas. É evi-
dente que aquela expressão é uma bravata. Não vejo 
a menor possibilidade desse tipo de coisa encontrar 
eco na sociedade brasileira. Não vejo como esse tipo 
de atitude possa ter desdobramentos, pela construção 
democrática que realizamos. Mas o que eu esperava 
da Oposição, na tribuna, era a condenação veemente 
desse episódio, como condenamos, desde o primeiro 
momento, com toda a veemência, o caso Waldomiro. 
Cheguei a dizer, nas primeiras horas: não é apenas pos-
sível, mas provável que o Sr. Waldomiro tenha tentado 
fazer coisas semelhantes enquanto esteve no Governo; 
temos que apurar, investigar todo esse processo. Pedi 
que o Senador que tivesse qualquer fato que denun-
ciasse seu comportamento me apresentasse.

Esperava da Oposição a mesma veemência que 
vi, no passado, contra atitudes abusivas do Ministério 
Público. Mas terei a mesma atitude que tive em relação 
ao episódio anterior. Confio no Procurador – Geral da 
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República. Assisti à entrevista de S. Exª, que, com muita 
firmeza, disse que tomará todas as providências, por-
que o que está em jogo é a credibilidade do Ministério 
Público, instituição independente, absolutamente es-
sencial à democracia, à ética, à transparência, à Justiça 
brasileira. Tenho certeza de que o Ministério da Justiça 
também as tomará em relação ao comportamento da 
Polícia Federal nesse episódio. E a Justiça brasileira 
saberá julgar tudo o que está ocorrendo; tomará todas 
as medidas que estão ao seu alcance.

Chamo à atenção à forma, ao diálogo, à atitude, 
à motivação, que estão longe de ser o procedimento 
do Código de Processo Penal, quanto ao recolhimento 
das provas em uma investigação. Não; trata – se da 
motivação da acusação político – partidária, da disputa 
de poder, absolutamente incompatíveis com a natureza 
do Ministério Público.

Sr. Presidente, o mesmo Procurador que estava 
naquele diálogo com o Sr. José Roberto Santoro, Mar-
celo Serra Azul, entra com uma representação contra 
a Caixa Econômica Federal, inocentando Carlos Ca-
choeira. Eu pergunto a quem assistiu àquela fita se 
só deve ser punido o corrupto e não o corruptor. Não, 
os dois são responsáveis: quem recebe a propina e 
quem paga. É inaceitável que, na representação do Sr. 
Marcelo Serra Azul, Carlos Cachoeira não esteja no 
processo de indiciamento. Ele indicia a Caixa Econô-
mica Federal, entre outras coisas, antes da conclusão 
do inquérito da Polícia Federal; foi buscar provas na 
CEF com seu irmão, da Polícia Federal, que não tem 
funções operacionais sem um mandato judicial.

Se isso não é abuso de poder, se isso não é ir-
responsabilidade do Ministério Público, se o Senado 
Federal considera que esse é o caminho para se apu-
rarem episódios como esses, estamos longe do Estado 
de direito e da democracia, do direito de defesa e do 
respeito às instituições democráticas.

E digo mais, Sr. Presidente: o Presidente da Cai-
xa Econômica Federal, que prestou todos os escla-
recimentos no Senado Federal – trouxe duas caixas 
com todos os documentos disponíveis; só não pôde 
trazer os originais que foram apreendidos –, demons-
trou que, na renovação do contrato, a Caixa reduziu 
em 15%, ou seja, R$100 milhões, as obrigações que 
tinha de cumprir por decisão judicial. Ela não tinha ou-
tra opção e, durante 90 dias apenas de negociação, 
conseguiu reduzir, só no ano passado, R$43 milhões, 
R$100 milhões nos 20 meses em que esse contrato 
terá eficácia.

Pergunto se o Presidente da Caixa Econômica 
Federal – instituição pública de crédito – pode ser indi-
ciado em um processo por um Procurador que já estava 

naquela conversa originária. Ele estaria impedido de 
exercer essa função em um processo como esse.

Por tudo isso, Sr. Presidente, são duas dimensões 
da mesma questão democrática. O episódio Waldomi-
ro/Cachoeira precisa ser investigado até o final, e todos 
os envolvidos, punidos. Não vamos aceitar que alguém 
deixe de ser punido pela Justiça brasileira e represen-
tado por tudo o que ocorreu. E, no outro episódio, um 
subprocurador da República, um delegado da Polícia 
Federal e outro procurador assistente, na calada da 
noite, em uma atitude claramente clandestina e conspi-
ratória nas suas motivações político – partidárias, não 
podem exercer a função que estão exercendo e não 
podem ter a responsabilidade pública que têm.

Tenho certeza de que o Ministério Público, a Jus-
tiça e a Polícia Federal tomarão todas as medidas ao 
seu alcance, como estão fazendo no outro episódio, e, 
mais uma vez, a democracia dará a resposta exigida 
pelo povo. Esses servidores, que estão longe de dig-
nificar o Poder do qual fazem parte e que é essencial 
à democracia e ao processo jurídico brasileiro, sofre-
rão também uma punição exemplar, porque o Brasil 
fez uma opção pela democracia e não retroagirá, mas 
continuará aperfeiçoando e construindo as instituições 
democráticas.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 372, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações ao 
Professor Irmão Luiz Albano e à Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – PUC pelo transcurso, no próximo 
dia 1º de abril de 2004, do 88º natalício do professor 
Irmão Luiz Albano (José Cordún), pela vida dedicada à 
educação, desse que é um dos mais respeitados educa-
dores do estado do Paraná, pioneiro da PUC do Paraná, 
ex-Pró-reitor Acadêmico e referência na sociedade.

Sala das  Sessões, 31 de março de 2004. – Se-
nador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará os votos de 
aplauso solicitados.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será apreciado 
oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2004

Nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição 
Federal, bem como nos termos regimentais, requei-
ro seja encaminhada ao Tribunal de Contas da União 
solicitação para que realize auditoria no Ministério do 
Trabalho sobre contratos e convênios firmados com a 
entidade Agora, nos exercício de 2003 e 2004.

Justificação

Segundo matéria divulgada no jornal Correio 
Braziliense, a entidade Ágora recebeu mais de RS7 
milhões de recursos repassados pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego em 2003.

A entidade encontra-se sob investigação do Mi-
nistério Público e do Tribunal de Contas da União, 
que encontraram irregularidades graves na aplicação 
de recursos repassados no período de 1997 a 1999, 
inclusive desvios de verbas públicas em benefício de 
seus administradores.

Atualmente, esta entidade possui em seus qua-
dros ocupantes de cargos públicos do atual Governo, 
entre os quais o Sr. Swedenberger do Nascimento 
Barbosa. Secretário-Executivo da Casa Civil.

Assim, não se pode deixar de cogitar a suspeita 
de que a entidade possa ter sido favorecida na libera-
ção de verbas públicas por integrantes da Casa Civil, 
a exemplo do ocorrido com a Gtech.

A auditoria solicitada deverá esclarecer os se-
guintes pontos:

a) se a entidade foi favorecida em detri-
mento de outras aptas a prestar os mesmos 
serviços;

b) se a entidade detinha estrutura, capa-
cidade econômica e técnica para executar os 
serviços contratados;

c) se os serviços foram comprovada-
mente prestados e atestados de acordo com 
as normas da administração pública;

d) se o objeto do contrário estava defi-
nido de forma precisa e atendia ao interesse 
público;

e) se os pagamentos foram realizados 
antes ou após a prestação dos serviços;

f) Se houve desvio de recursos para fina-
lidades estranhas ao objeto do contrato;

g) se o contrato previa ou não a terceiri-
zação ou subcontratação do objeto;

h) se o projeto especifica de forma de-
talhada os bens e serviços em que seriam 
empregados os recursos públicos:

i) se, no caso de ter ocorrido terceiri-
zação da execução, a prestação de contas 
permite identificar de forma clara os bens e 
serviços adquiridos com os recursos públicos 
ou apenas indica as entidades que receberam 
os recursos.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será apreciado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 374, DE 2004

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que 
seja o presente requerimento encaminhado ao Ex-
celentíssimo Sr. Ministro de Estado do Trabalho, para 
que este providencie e encaminhe, no estrito termo do 
prazo constitucional, todos os documentos relaciona-
dos aos convênios entre o Ministério do Trabalho e a 
ONG Ágora desde 1º de janeiro de 2003.

Justificação

Segundo matéria divulgada no jornal Correio 
Braziliense, a Ágora recebeu mais de R$7 milhões 
de recursos repassados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego em 2003.

A entidade encontra-se sob investigação do Mi-
nistério Público e do Tribunal de Contas da União, 
que encontraram irregularidades graves na aplicação 
de recursos repassados no período de 1997 a 1999, 
inclusive desvios de verbas públicas em benefício de 
seus administradores.

Atualmente, esta entidade possui em seus qua-
dros ocupantes de cargos públicos do atual governo, 
entre os quais o Sr. Swedenberger do Nascimento Bar-
bosa, Secretário-Executivo da Casa Civil.

Assim, não se pode deixar de cogitar a suspeita 
de que a entidade possa ter sido favorecida na libera-
ção de verbas públicas por integrantes da Casa Civil, 
a exemplo do ocorrido com a Gtech.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

(À Mesa para Decisão)
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REQUERIMENTO Nº 375, DE 2004

Requer informações ao Ministro do 
Trabalho e Emprego, acerca de denúncia de 
irregularidades na contratação de entidade 
para a preparação de jovens carentes para 
o mercado de trabalho.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimen-
to Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solici-
tadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho 
e Emprego, informações acerca de denúncia publicada 
pelo jornal Correio Braziliense, edição de 31 de março 
de 2004, dando conta de irregularidades na contratação, 
mediante convênio, de entidade de Brasília, para o prepato 
de jovens carentes visando o mercado de trabalho.

Justificação

O pedido de informações se justifica pela gravi-
dade da denúncia e tendo em vista a função fiscaliza-
dora do Legislativo. A empresa, com a qual o Ministério 
firmou convênio é urna organização não governamen-
tal/ONG denominada “Ágora”, presidida por um amigo 
do Presidente Lula, e em cuja residência, em Búzios, 
no litoral fluminense, o chefe do Governo se hospedou 
na passagem de ano, de 2001 para 2002. Ao Senado é 
importante conhecer pormenores a respeito dos fatos 
noticiados, daí a razão deste Requerimento.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. –Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

(À Mesa para Decisão)

REQUERIMENTO Nº 376, DE 2004

Solicita informações à Srª Ministra de 
Estado das Minas e Energia sobre os recur-
sos da Petrobras destinados à implantação 
de projetos voltados à proteção de crianças 
e adolescentes.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações à Srª Ministra de Estado das 
Minas e Energia sobre os recursos da Petrobras des-
tinados à implantação de projetos voltados à proteção 
de crianças e adolescentes:

1) Qual o montante de recursos da Petro-
bras destinado a projetos voltados à proteção 
de crianaçs e adolescentes?

2) Quais são os projetos, por municipios, 
que obtiveram os recursos repassados pela 
Petrobras? 

3) Qual é o montante de recursos desti-
nado a cada projeto?

Justificação

A Petrobras é uma empresa que tem entre suas 
metas o comprometimento com a política social do 
País. Entre as iniciativas relacionadas à sua responsa-
bilidade social está a defesa de direitos da criança e do 
adolescente. Assim, o presente requerimento tem por 
objetivo identificar os projetos que recebem recursos 
dessa empresa voltados para esse fim.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004 – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB no Senado Federal

(À Mesa para Decisão)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Os requerimentos lidos serão despa-
chados à Mesa para decisão, nos termos do inciso III 
do art. 216 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2004
Requeiro, com fundamento no art. 50 da Cons-

tituição Federal, a convocação do Ministro da Casa 
Civil José Dirceu para prestar informações ao Senado 
Federal sobre episódios recentes relacionados a seu 
assessor Waldomiro Diniz, abrangendo ligações do 
Governo com o empresário lotérico Carlos Cachoeira 
e com a GTECH, envolvendo tráfico de influência e 
corrupção, bem como sobre suas declarações públi-
cas relacionadas com o assunto.

Justificação

O caso Waldomiro Diniz desdobra-se cada vez 
mais cm fatos novos que estão a exigir esclarecimen-
tos do Ministro José Dirceu.

A Comissão de Sindicância instaurada pelo Exe-
cutivo chegou a resultados pífios. As investigações da 
Polícia Federal não avançam, em função da greve. O 
Ministério Público encontra-se sob suspeição do Go-
verno, em função dos fatos, a seguir descritos.

Em 30 de março de 2004, a Rede Globo de Te-
levisão, pormeio do Jornal Nacional, divulgou parte de 
uma gravação de áudio de quatro horas, abrangendo 
a edição de um trecho de 28 minutos, contendo con-
versas entre o Sub-Procurador-Geral da República 
José Roberto Santoro e o empresário lotérico Carlos 
Augusto Ramos, conhecido como Carlos Cachoeira. 

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL732     



08904 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

A conversa teria ocorrido no dia 12 de fevereiro de 
2004, no gabinete do Procurador, na presença de 
outros agentes públicos, como o Procurador Marcelo 
Serra Azul e um delegado da Polícia Federal, além do 
advogado e esposa de Cachoeira.

Segundo a emissora de TV, a fita lhe teria sido en-
tregue no sábado, 27-3-2004, por um intermediário que 
mantinha relações próximas com Carlos Cachoeira.

O empresário já havia confessado ser o au-
tor da gravação do vídeo em que recebia pedido 
de propina do Sr. Waldomiro Diniz, motivado, apa-
rentemente, por vingança. Agora, vem a público 
promover novas denúncias, porém, desta feita, 
sem que seja possível identificar uma motivação 
pessoal clara.

Em função do exposto, entendo necessária, 
urgente e imprescindível a convocação do Ministro 
José Dirceu, para que tenha oportunidade de escla-
recer publicamente um grande número de questões 
que se avolumam dia a dia, com o surgimento de 
fatos novos.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Esse requerimento será publicado e in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos 
do art. 255, inciso II, alínea c, item 9, do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2004

Requeiro, nos termos do inciso I do art. 256 do 
Regimento Interno a retirada, em caráter definitivo, 
do PLS/522/2003, de minha autoria, que “dispõem 
sobre o serviço de sorteios de loterias e adota outras 
providências”.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. _ Se-
nadora Ideli Salvatti, Líder do Bloco de Apoio ao Go-
verno.r

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – O requerimento lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
256, § 2º, inciso II, alínea b, do Regimento Interno 
desta Casa.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 390, DE 2004

Susta a aplicação do Decreto nº 4.553, 
de 27 de dezembro de 2002, que dispõe so-
bre a salvaguarda de dados, informações, 
documentos e materiais sigilosos de inte-
resse da segurança e do Estado, no âmbito 
da Administração Pública Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação do Decreto nº 

4.553, de 27 de
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação.

Justificação

No crepúsculo do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, veio à lume o Decreto nº 4.553, de 12 de 
dezembro de 2003, ampliando e, em alguns casos, 
duplicando e, até, tornando indefinido, o prazo de in-
disponibilidade de documentos, informações e dados 
considerados como secretos ou sigilosos “no interesse 
da segurança e do Estado, no âmbito da Administra-
ção Federal”.

Reza o decreto, verbis:

Art. 7º Os prazos de duração da classifi-
cação a que se refere este Decreto vigoram a 
partir da data de produção do dado ou infor-
mação e são os seguintes:

I — ultra-secreto: máximo de cinqüenta 
anos;

II — secreto: máximo de trinta anos;
III — confidencial: máximo de vinte anos; 

e
IV — reservado: máximo de dez anos.
§ 1º O prazo de duração da classificação 

ultra-secreto poderá ser renovado indefinida-
mente, de acordo com o interesse da segu-
rança da sociedade e do Estado.

 ..............................................................

Na verdade, não admira que, na ocasião, o en-
tão Presidente da República tenha editado norma de 
índole tão pouco republicana e ipso facto, incompa-
tível com o princípio constitucional da “publicidade”, 
aplicável, na dicção abrangente do art. 37 caput da Lei 
Maior, a toda a administração pública, direta e indireta 
e a qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

Afinal, aquele Presidente vinha de propor à delibe-
ração do Congresso iniciativas legislativas de conteúdo 
similar, ou seja, igualmente atentatórias à transparência 
republicana que deve reger a relação entre o Estado 
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e a cidadania, de que são exemplos a famigerada Lei 
da Mordaça, visando silenciar as investigações do Mi-
nistério Público, e uma lei estendendo prerrogativas 
de foro por desempenho de cargo e função também 
incentivadora da impunidade dos agentes públicos 
inidôneos.

O que, todavia, surpreende é que ainda não te-
nha esse decreto sido revogado pelo governo atual, 
eleito, afinal, para promover uma reaproximação entre 
administradores e administrados, entre governantes e 
governados.

Assim, a continuada vigência da flagrante in-
constitucionalidade contida nessa norma infralegal 
tem indignado intelectuais, comunidade acadêmica, 
ONG e pessoas bem informadas em geral do Brasil 
e do exterior.

Em recente seminário sobre os 40 anos do golpe 
militar de 1964, pesquisadores da área de ciências so-
ciais aprovaram moção contra o Decreto nº 4.553, de 
2002, apresentada pela historiadora Ismênia Martins 
do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, um 
dos órgãos promotores do evento.

Na oportunidade, o brasilianista James Green, 
da Universidade do Estado da Califórnia (EUA), dis-
se pretender liderar campanha internacional, pela re-
vogação da norma, que tem sido, além do mais, um 
empecilho às investigações acerca da guerrilha do 
Araguaia, em 1972.

Green, que integra a Associação Americana de 
Historiadores, assim se manifestou a respeito: “Fiquei 
surpreso com o Governo do PT, que sofreu com a di-
tadura, manter esse decreto, que é antidemocrático e 
inconstitucional”.

Não há como contestá-lo, pois se a própria Cons-
tituição Federal (art. 5º, IV) veda o anonimato como 
obstáculo à livre manifestação do pensamento, em re-
lação ao cidadão comum, com muito maior razão deve 
garantir a mais ampla transparência quanto aos atos do 
Poder Público, sobretudo os referentes às ilegalidades 
e arbitrariedades cometidos por seus representantes 
em passado recente.

O Prof. Fábio Konder Comparato, jurista renoma-
do, especialista em Direito Constitucional, em entrevista 
concedida em 2003 a uma revista de circulação nacio-
nal, faz, a tal propósito, oportunas reflexões:

Acho que a verdade sobre o regime mili-
tar deveria ser de algum modo dada como uma 
espécie de purificação da alma brasileira. Os 
jovens a quem leciono na Faculdade de Direito 
não têm a menor idéia do que aconteceu duran-
te o regime militar. E isso é uma mancha, uma 
nódoa moral que não foi tratada e está infeccio-
nando a alma brasileira. Em primeiro lugar, sob 

o aspecto jurídico, não temos nenhuma razão 
para impedir o julgamento desses homens, os 
que ainda sobrevivem, civis e militares – isso, no 
sistema de direitos humanos, no âmbito da Or-
ganização dos Estados Americanos, é pacífico, 
não há prescrição, a prescrição é inválida. E, por 
outro lado, isso é uma espécie de reeducação 
do povo. E preciso que o povo medite sobre o 
que aconteceu, sobre como nos comportaría-
mos hoje se estivéssemos na mesma situação 
de ontem, porque só aí nós nos tomaremos li-
vres dessa covardia. O general De Ganhe, as-
sim que assumiu o governo provisório, depois 
da libertação da França, na Segunda Guerra, 
disse: “A primeira medida é instituir tribunais re-
gulares para julgar os colaboracionistas, porque 
a França jamais poderá encarar o futuro com 
simplicidade e com confiança em si se não li-
quidar essa conta do passado”.

Assim, a apresentação deste projeto, cujo fun-
damento de, validade constitucional é conferido pelo 
art. 49, V do Estatuto Fundamental da República, visa, 
atendendo a justos reclamos da opinião pública, e à 
composição da ordem jurídico-constitucional brasileira, 
e, em especial, do princípio da publicidade, quebran-
tado pelo Decreto nº 4.553/02.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. – Se-
nador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO Nº 4.553, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre a salvaguarda de dados, 
informações, documentos e materiais sigilo-
sos de interesse da segurança da sociedade 
e do Estado, no âmbito da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências.

....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

............................................................
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato;
....................................................................................
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Art. 37. A administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de de-
legação legislativa;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 69, DE 2004 –COMPLEMENTAR

Dispõe sobre a atuação das Forças 
Armadas e da Policia Federal nas terras 
indígenas, nos termos do art. 231, § 6º da 
Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A atuação das Forças Armadas e da Po-

lícia Federal nas terras ocupadas por indígenas, nos 
termos de suas atribuições constitucionais e legais, 
obedecerá ao disposto nesta Lei.

Art. 2º Considera-se como relevante interesse pú-
blico da União, nos termos do art. 231, § 6º, da Constitui-
ção Federal, o exercício das atribuições constitucionais 
e legais das Forças Armadas e da Polícia Federal em 
terras ocupadas por indígenas, a compreender:

I -  a liberdade de trânsito e acesso, por via aquá-
tica, aérea ou terrestre, de militares e policiais para 
a realização de deslocamentos, estacionamentos, 
patrulhamento, policiamento e demais operações ou 
atividades relacionadas à segurança e integridade do 
território nacional, à garantia da lei e da ordem e à 
segurança pública;

II — em faixa de fronteira, a instalação e manuten-
ção de unidades militares e policiais, de equipamentos 
para fiscalização e apoio à navegação aérea e maríti-
ma, bem como das vias de acesso e demais medidas 
de infra-estrutura e logística necessárias;

III — a implantação de programas e projetos de 
controle e proteção da fronteira.

Art. 3º As Forças Armadas, por meio do Ministério 
da Defesa, e a Polícia Federal, por meio do Ministério 
da Justiça, deverão encaminhar ao Conselho de De-
fesa Nacional plano de trabalho relativo à instalação 
permanente de unidades militares e policiais em ter-

ras ocupadas por indígenas, com as especificações 
seguintes:

I — localização;
II — justificativa;
III — construções, com indicação da área a ser 

edificada;
IV — contingente ou efetivo.
Art. 4º As Forças Armadas e a Polícia Federal, 

quando da atuação em terras ocupadas por indígenas, 
adotarão, nos limites de suas atribuições constitucio-
nais e legais, medidas de proteção da vida e do patri-
mônio do indígena e de sua comunidade, de respeito 
aos seus usos, costumes e tradições.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O art. 231, § 6º, da Constituição Federal dispõe 
que, litteris:

São nulos e extintos, não produzindo efei-
tos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras 
a que se refere este artigo, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção do direito a indenização 
ou a ações contra a União, salvo, na forma da 
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocu-
pação de boa-fé.

O art. 231, § 6º, da Constituição Federal, declara 
nulo e extinto qualquer ato que preveja a ocupação de 
terras indígenas, ressalvado relevante interesse público 
da União, que deve ser regulado mediante lei comple-
mentar. Todavia, não há, até o momento, lei comple-
mentar que regulamente o artigo mencionado.

A fim de suprir, em parte, o dever do Congresso 
Nacional de dar força normativa ao § 6º, do art. 231 
da Constituição Federal, o presente projeto pretende 
destacar como relevante interesse público o papel das 
Forças Armadas e da Polícia Federal em terras ocu-
padas por indígenas.

Evidentemente, a presente proposição não pre-
tende usurpar a proteção deferida constitucionalmente 
aos indígenas e tampouco descaracterizar as funções 
das Forças Armadas e da Polícia Federal. Ao contrá-
rio, pretende criar mecanismo para otimizar a tutela 
de interesses do povo brasileiro por meio normativo 
adequado, diferentemente do que ocorre atualmente, 
em que a matéria é regulada pelo Decreto nº 4.412, 
de 2002.
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Afinado por esse diapasão, o presente projeto 
considera as terras indígenas em faixa de fronteira 
como indispensáveis à segurança nacional.
Importa lembrar, igualmente, que poderá haver terras 
indígenas em faixa de fronteira, o que nos induz a 
lembrar do § 2º do art. 20, da Constituição Federal, 
que dispõe:

A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de 
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada 
como faixa de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional, e sua ocupação e 
utilização serão reguladas em lei.

Nesse sentido, lei deveria regular a ocupação e 
utilização de faixa de fronteira. Entretanto, crê-se que, 
em caso de haver terras indígenas em faixa de fronteira, 
a regulação de presença das Forças Armadas, ainda 
assim, deveria ser por lei complementar nos termos do 
§ 6º do art. 231 da Constituição Federal. Afinal, de um 
lado, a proteção constitucional dada aos índios é espe-
cial e está relacionada à garantia de formas especiais 
de organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, não podendo ser reduzida ao mero uso de 
terras, no caso, em faixa de fronteira. De outro lado, 
a defesa do País inclui, naturalmente, todo o território 
e todas as pessoas que nele vivem, inclusive os indí-
genas mais isolados. Assim, perfeitamente, fatores de 
defesa nacional poderiam ser enquadrados como de 
relevante interesse público da União a serem discipli-
nados em lei complementar.

Dessa forma, temos a certeza de que a presente 
proposição preencherá importante lacuna regulatória 
de nossa Carta Magna.

Sala das Sessões, 31 de março de 2004. - Au-
gusto Botelho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

“Art. 20. São bens da União:
....................................................................................

§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros 
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designa-
da como faixa de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional, e sua ocupação e 
utilização serão reguladas por lei.”
....................................................................................

“Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão 
de consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, e dele participam como mem-
bros natos:
....................................................................................

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacio-
nal:

....................................................................................
III – propor os critérios e condições de utilização 

de áreas indispensáveis à segurança do território na-
cional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente 
na faixa de fronteira e nas relacionadas com a pre-
servação e a exploração dos recursos naturais de 
qualquer tipo.”
....................................................................................

“Art. 231. ............................................................
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado re-
levante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa-fé.”
....................................................................................

DECRETO Nº 4.412, DE 2002

“Art. 1º No exercício das atribuições constitucio-
nais e legais das Forças Armadas e da Polícia Federal 
nas terras tradicionalmente ocupadas por indígenas 
estão compreendidas:

I - a liberdade de trânsito e acesso, por via aquá-
tica, aérea ou terrestre, de militares e policiais para 
a realização de deslocamentos, estacionamentos, 
patrulhamento, policiamento e demais operações ou 
atividades relacionadas à segurança e integridade do 
território nacional, à garantia da lei e da ordem e àse-
gurança pública;

II - a instalação e manutenção de unidades mili-
tares e policiais, de equipamentos para fiscalização e 
apoio à navegação aérea e marítima, bem como das 
vias de acesso e demais medidas de infra-estrutura e 
logística necessárias;

III - a implantação de programas e projetos de 
controle e proteção da fronteira.

Art. 2º As Forças Armadas, por meio do Ministério 
da Defesa, e a Polícia Federal, por meio do Ministério 
da Justiça, deverão encaminhar previamente à Secre-
taria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional plano 
de trabalho relativo à instalação de unidades militares 
e policiais, referidas no inciso II do art 1º com as es-
pecificações seguintes:

I - localização;
II - justificativa;
III - construções, com indicação da área a ser 

edificada;
IV - período, em se tratando de instalações tem-

porárias;
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V - contingente ou efetivo.
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva do Con-

selho de Defesa Nacional poderá solicitar manifesta-
ção da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, acerca 
de eventuais impactos em relação às comunidades 
indígenas das localidades objeto das instalações mi-
litares ou policiais.

Art. 3º As Forças Annadas e a Polícia Federal, 
quando da atuação em terras ocupadas por indígenas, 
adotarão, nos limites de suas competências e sem 
prejuízo das atribuições referidas no caput do art. 1º 
medidas de proteção da vida e do patrimônio do índio 
e de sua comunidade, de respeito aos usos, costumes 
e tradições indígenas e de superação de eventuais 
situações de conflito ou tensão envolvendo índios ou 
grupos indígenas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação”.

(Às Comissões  de Constituição, Justiça 
e Cidadania, e de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Os projetos lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Passa - se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 155, de 2003, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organi-
zação de cargos efetivos das autarquias es-
peciais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Relator revisor: Senador José Jorge (Mi-
noria/PFL - PE)

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias de 23, 24, 25 e 30 do corrente, 
quando teve sua apreciação sobrestada, em virtude da 
falta de acordo de lideranças para sua deliberação.

À Medida Provisória foram apresentadas 55 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 

Mista, Relator: Deputado Luciano Zica (PT - SP), preli-
minarmente pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária; quanto ao mérito, favorável 
à Medida Provisória e às Emendas nºs 13, 27, 30, 32, 
33 e 47 e parcialmente às Emendas nºs 1 e 31, nos 
termos de Projeto de Lei de Conversão que oferece, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

 -  a Comissão Mista foi designada por esta Presidên-
cia no dia 19 de janeiro e não se instalou;
 -  Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 2 de fevereiro, tendo sido apreciada na-
quela Casa no dia 10 de março;
 -  prazo de quarenta e cinco dias para apreciação da 
matéria pelo Congresso Nacional esgotou - se no dia 
4 de março, e o de sessenta dias de vigência, no dia 
19, tendo sido prorrogado por Ato do Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional;
 -  Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 17 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa - se à 
apreciação da matéria. 

Antes, porém, designo o nobre Senador José 
Jorge, Relator revisor, a quem concedo a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – 

PARECER Nº 321, DE 2004 – PLEN

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, 
seremos favoráveis à aprovação do relatório oriundo da 
Câmara dos Deputados, com alterações. Anteriormente, 
a assessoria havia elaborado um substitutivo. Mas, como 
para medida provisória não é possível ser um substi-
tutivo, pediremos a aprovação do relatório original da 
Câmara, com as seguintes emendas de Relator:

1) Art. 14, §§ 7º e 8º. Excepcionalmente, no pri-
meiro concurso, o acesso poderá ser dado pelo padrão 
inicial de cada uma das três classes.
Justificativa: As Agências pretendem contratar pessoal 
em diferentes classes (A, B e Especial) no respectivo 
padrão inicial, no sentido de atrair pessoal qualificado 
existente no mercado, para fazer frente à complexidade 
dos setores a serem regulados. Tal proposta encontra 
abrigo no art. 39, § 3º e art. 37, II da Constituição 
Federal. Os demais concursos terão acesso pelo padrão 
inicial da classe inicial.

Art. 37. II  -  a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e a com-
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plexidade do cargo ou emprego, na forma pre-
vista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;” 

Na realidade, como as agências vão começar o 
seu pessoal do zero, a idéia é que se faça concurso 
onde as pessoas possam entrar em níveis diferencia-
dos, para não termos todos os profissionais da agência 
com os mesmos padrões de qualificação.

Essa era uma reivindicação das agências, e foi 
colocada no relatório de comum acordo com o Líder do 
Governo Aloizio Mercadante e demais lideranças.

2) Aplicação de Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Regulação (GDAR) para os analistas ad-
ministrativos (nível superior). Art. 18, parágrafo único.

Justificação

A distinção de remuneração entre especialistas e 
técnicos de regulação de um lado e analista e técnico 
administrativo de outro, gerada em função da aplica-
ção da GDAR somente para os primeiros, acabará por 
criar servidores com diferentes status nas agências 
reguladoras. Como é sabido, todo o integrante de uma 
organização contribui para os seus resultados. Assim, 
um especialista em regulação é tão importante quan-
to um servidor de cargo administrativo de recursos 
humanos, só para citar um exemplo. A situação, tal 
como está, gerará pressões internas nas agências, a 
exemplo do que já vem acontecendo em outras car-
reiras do serviço público. Na medida em que se institui 
uma nova carreira, faz - se necessário criá - la sem 
essa distorção.

Realmente, o Projeto de Lei que veio da Câmara 
tem a seguinte distorção. Nas agências, existem pro-
fissionais de nível superior de dois tipos: aqueles que 
são especializados na atividade fim da agência – por 
exemplo, na ANP, os que são especializados em petró-
leo; na Aneel, os que são especializados em energia 
elétrica – e outros profissionais de nível superior que, 
na realidade, não serão especialistas na questão fim 
da agência, mas que são necessários, como, por exem-
plo, economistas, especialistas em recursos humanos, 
e que têm tanta importância para o funcionamento da 
agência quanto esses que são especializados no se-
tor fim da agência.

No projeto original, a gratificação era colocada 
apenas para aqueles especialistas do setor fim da agên-
cia. Isso, na realidade, geraria uma distorção. Todos são 
nível superior, todos exercerão funções semelhantes; 
então, era necessário que tivessem o mesmo trata-
mento. Esse item inclui a esses demais profissionais 
de nível superior a possibilidade de receber essa tal 

gratificação que é chamada de GDAR. Isso também foi 
colocado de comum acordo com os Líderes.

3) Ampliação dos percentuais da GDAR de 30% 
para 55% (30% da avaliação de desempenho individual 
e 25% para avaliação institucional). Art. 16. 

Justificativa: A Ministra de Minas e Energia, Dilma 
Rousseff, declarou na Comissão de Infra - estrutura 
que “tem que discutir padrão salarial, porque ninguém 
fiscaliza bilhões ganhando tostões.” Essa ampliação visa 
melhora a remuneração dos profissionais das Agências 
Reguladoras, bem como compatibilizar a GDAR com 
os valores de gratificação praticados por autarquias 
como o Banco Central e a Receita Federal.

Nesse caso específico, a idéia é de que essa gra-
tificação para as agências, que originalmente era de 
30%, tenha o mesmo valor previsto no Banco Central 
e na Receita Federal, quer dizer, seja de 55%. Não é 
um aumento tão grande. As agências dispõem de re-
cursos para pagar a gratificação dessa forma. Esses 
55% correspondem ao valor máximo, porque será ava-
liado, individualmente, cada funcionário e também o 
conjunto do trabalho da agência.

Ontem, tive a oportunidade de conversar com 
a Ministra Dilma Rousseff, na audiência pública rea-
lizada na Comissão de Infra - Estrutura e Serviços. S. 
Exª também revelou essa mesma preocupação com o 
fato de que as agências devem ser bem remuneradas, 
porque realmente irão tratar de bilhões de reais de in-
vestimentos em setores como petróleo, telecomunica-
ções, energia elétrica, etc. Essa proposta foi incluída, 
mas não de comum acordo com o Governo. Por isso, 
precisaremos discuti - la agora.

4) Previsão de uma GDAR de 30% (a proposta 
original era de 20%) enquanto não for implantada a 
sistemática de avaliação prevista. Art. 20.

Justificação: Antes, a gratificação era de 20% 
– uma espécie de média –, até ser implantada a ava-
liação efetiva. Como agora o percentual de 30% pas-
sará a 55%, a gratificação será de 20% enquanto não 
for implantado esse novo percentual.

5) Exercício da opção de 65% do valor das fun-
ções comissionadas das Agências Reguladoras pelos 
requisitados por esses órgãos. Art. 17. Realmente, todo 
funcionário requisitado para o Senado, por exemplo, 
ou para qualquer órgão do Executivo tem o direito de 
optar por seu salário na base, mais 65% do cargo em 
comissão que irá exercer. Trata - se de uniformizar o 
tratamento dado às agências com o dado às demais 
instituições. Isso foi estabelecido, recentemente, pelo 
Governo, na Medida Provisória nº 163, de 2004, mas 
não foi estendido às Agências Reguladoras, o que es-
tamos fazendo agora, com a concordância do Líder do 
Governo, Aloizio Mercadante, e dos demais líderes.
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6) Permitir que os servidores cedidos às Agências 
Reguladoras na data de publicação da Lei possam per-
manecer nessas entidades, inclusive ocupando cargos 
e funções comissionadas, até que seja preenchido o 
total de cargos da respectiva Agência. Art. 27. Também 
foi discutido com as lideranças.

Isso significará a substituição paulatina. À medida 
em que os concursos sejam realizados, evidentemen-
te, as Agências liberarão aqueles funcionários que não 
são concursados, de tal maneira que a Agência pos-
sa trabalhar com uma equipe do tamanho necessário 
e fazer as substituições de acordo com a realização 
dos concursos.

7) Levar para regulamentação específica de cada 
Agência as informações consideradas sigilosas, cuja 
divulgação por servidores são consideradas infração. 
Art. 24, I.

Justificação: As Agências Reguladoras atuam 
em setores diversos, com características diferencia-
das. Assim, faz - se mister que cada Agência Regula-
dora, em função do setor em que atue, defina o que 
são informações sigilosas. A manutenção do contido 
no PLV nº 15, de 2004, deixa o servidor vulnerável a 
interpretações que poderão lhe prejudicar, além de 
não colaborar com a transparência inerente aos ór-
gãos públicos.

Nota: Para dar legalidade às propostas que acar-
retam aumento de despesa, está sendo previsto que 
tais propostas sejam implementadas observando o art. 
169 da Constituição Federal, e as normas pertinentes à 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002, com 
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2005.

8) Aproveitamento do concurso realizado pela 
Aneel em 2000. Art. 43.

Justificação. Conforme o relatório do Deputado 
Luciano Zica, Relator do projeto na Câmara, não há 
inconstitucionalidade no aproveitamento. A Nota Téc-
nica nº 2, de 2004, da Superintendência de Recursos 
Humanos da Aneel, reconhece a compatibilidade dos 
cargos previstos no edital do concurso público e da 
MP. Com isso não persiste a alegação do Relator da 
Câmara de que não há compatibilidade entre as fun-
ções. Então, o concurso já foi feito – os candidatos 
aprovados estão aguardando a convocação – e pode 
ser aproveitado.

9) Esse item também é de comum acordo. In-
clusão de álcool combustível entre as atribuições do 
especialista da ANP. Art. 1º, incisos V e XII.

Justificação. O álcool está entre as atribuições da 
ANP, mas não constava das atribuições dos especialis-
tas. Aqui, houve apenas uma mudança de redação.

10) Inclusão da função fomento das atribuições 
do especialista da Ancine. Art. 1º, inciso II.

Justificação. A atividade de fomento está entre 
as atribuições da Ancine, mas não consta na dos es-
pecialistas. É a mesma coisa.

Portanto, Sr. Presidente, este é o relatório. O nos-
so parecer é pela aprovação do relatório do Deputado 
Luciano Zica, com as alterações aqui previstas.

Muito obrigado.
 O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Senador Marcelo Crivella, a Presidência 
seguirá o rito, em primeiro lugar, esclarecendo ao Ple-
nário que o parecer é favorável, com alterações.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e pela adequação financeira e orçamentária da medida 
provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional.

Em votação os pareceres do Relator, Deputado 
Luciano Zica (PT – SP), e do Relator Revisor, Senador 
José Jorge, pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais da relevância e da urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa).

Aprovados.
Aprovados os pressupostos, passa - se à apre-

ciação do mérito.
Em discussão o projeto de lei de conversão da 

medida provisória, as emendas, em turno único, e as 
alterações propostas pelo nobre Sr. Relator Revisor.

Para discutir a matéria, concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, começamos a nossa pauta do 
dia com uma matéria de grande relevância. Mais de 300 
cargos estão sendo criados nas agências e que serão 
preenchidos por brasileiros que prestaram esse con-
curso e esperam, há meses, essa regulamentação.

Tramita nesta Casa um projeto de lei de minha 
autoria em que proponho que os brasileiros desem-
pregados, ao se inscreverem em concurso público, 
não sejam obrigados a pagar a taxa de inscrição, 
que é cara. Às vezes, a pessoa se inscreve para um, 
dois, três, quatro concursos, e a inscrição custa en-
tre R$80,00 e R$90,00. Como ele vai arcar com esse 
custo? E pior: quando passa no concurso, ainda deve 
esperar meses, meses e meses até que seja regula-
mentada por medida provisória a criação dos cargos, 
como esses 335 cargos que estão sendo criados hoje. 
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Isso traz grandes prejuízos a quem já está financeira-
mente combalido, por estar desempregado.

Felicito o Senador José Jorge por ter, com inte-
ligência, feito o seu relatório e alterado pontos impor-
tantes, principalmente melhorando a gratificação. Não 
podemos ter alguém que fiscaliza bilhões ganhando 
tostões. Isso é incoerente.

Assim sendo, Sr. Presidente, o PL encaminha 
o voto “sim” e parabeniza o Senador José Jorge pelo 
relatório.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra, para discutir, 
ao Senador Rodolpho Tourinho, do PFL da Bahia.

O SR. RODOLHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ini-
cialmente, cumprimento também o Senador José Jorge 
pela sensibilidade e competência em relação a todos 
os pontos levantados, que são extremamente impor-
tantes para o funcionamento das agências.

Muito temos discutido aqui a respeito da autono-
mia das agências e do que precisa ser feito em relação 
a elas. Em algum momento, no passado, chegaram a 
confundir autonomia com independência. Contudo, 
devemos levar em consideração no momento que 
as agências necessitam de um quadro de pessoal 
competente, e só conseguirão isso com remuneração 
adequada.

Dos dez pontos levantados pelo Senador José 
Jorge, considero pelo menos três deles fundamentais. 
Em primeiro lugar, excepcionalmente, com relação ao 
primeiro concurso, que o acesso possa ocorrer pelo 
padrão inicial de cada uma das três classes, e não 
somente pelo padrão da primeira classe. Em segundo 
lugar, que seja concedida a aplicação da gratificação 
de desempenho de atividade de regulação para os 
analistas administrativos de nível superior e também 
aos técnicos administrativos. E, em terceiro lugar, sou 
inteiramente favorável à ampliação dos percentuais de 
gratificação de 30% para 55%.

Pessoas como o Senador José Jorge e eu, que 
mantivemos contato com agências no passado, sabe-
mos que são aspectos fundamentais. Cumprimento S. 
Exª por haver modificado o relatório em vários pontos, 
a meu ver, absolutamente essenciais.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – A matéria continua em discussão. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves 
Filho para discutir.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu estava fazendo aqui um apelo 

para que o Relator ainda pudesse acolher uma emenda 
do nosso ilustre Colega, Senador Leomar Quintanilha, 
que pretende aproveitar os atuais empregados da Te-
lebrás cedidos à Anatel e que hoje desempenham as 
atividades inerentes aos cargos com competência e 
dedicação, satisfazendo os objetivos determinados pela 
agência e exercendo as mesmas atribuições do plano 
de carreira criado pela referida medida provisória.

Acontece que há realmente um aspecto legal a 
ser considerado, que é o problema do concurso. Então, 
faço o apelo para que se verifique a possibilidade de 
conciliar esse aspecto legal, aplaudindo a iniciativa do 
Senador Leomar Quintanilha no sentido de fazer justiça 
a esse pessoal que vem prestando tantos serviços a 
essa área vital e estratégica para o País.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A matéria continua em discussão.

A Presidência gostaria de chamar a atenção do 
nobre Relator, Senador José Jorge, e dos nobres Lí-
deres – Senadores Aloizio Mercadante, José Agripino, 
Arthur Virgílio – e das Srªs Senadoras e dos Srs. Se-
nadores para o fato de que a matéria sofreu diversas 
alterações promovidas pelo nobre Relator. À Mesa 
chegaram vários pedidos de destaque.

Portanto, esta Presidência vai - se utilizar do dis-
posto no art. 348, inciso II, concedendo 24 horas para 
que o Relator proceda às alterações de acordo com a 
técnica legislativa, a fim de que a Casa possa votar com 
clareza a matéria. Sendo assim, transfere a votação de 
hoje para a amanhã, e concede a palavra ao Relator, 
já tendo considerado encerrada a discussão.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Relator 
revisor. Sem revisão do orador.) – Gostaria de agrade-
cer a V. Exª, pois, na verdade, só conseguimos chegar 
a um acordo sobre algumas alterações no texto hoje, 
às 15 horas, porque tanto eu quanto o Senador Aloi-
zio Mercadante passamos a manhã inteira votando a 
Reforma do Judiciário na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Concordamos nas alterações e na forma de vo-
tação, mas não houve tempo de formalizar o acordo 
com uma maior clareza. Então, penso ser bastante 
justa e certa a decisão de V. Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Mesa parabeniza V. Exª pelo excelente 
trabalho realizado e comunica aos Líderes que a vota-
ção se dará amanhã para que o Relator tenha o tempo 
necessário para fazer as adequações, fruto do acordo 
com as diversas Lideranças, e com os destaques apre-
sentados pela própria Liderança do Governo.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Item 2:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 157, de 2003, que altera o in-
ciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator revisor: Senador Renan Calhei-
ros (PMDB - AL)

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária dos dias 23, 24, 25 e 30 do corren-
te, quando teve sua apreciação sobrestada, em virtude 
da falta de acordo de Lideranças, para a deliberação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2004.

À medida provisória foram apresentadas nove 
emendas perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres, no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 
Mista, sendo o Deputado Mauro Lopes o Relator, 
preliminarmente, pelo atendimento dos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária; e, quanto ao 
mérito, favorável à medida provisória e pela rejeição 
das emendas.

Antes de submeter ao Plenário, a Presidência 
presta os seguintes esclarecimentos:

 -  A Comissão Mista foi designada por esta Presidên-
cia, no dia 19 de janeiro, e não se instalou; 
 -  A medida provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 2 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 11 de março;
 -  O prazo de 45 dias para apreciação da matéria pelo 
Congresso Nacional esgotou - se no dia 4 de março. 
E os 60 dias de vigência, no dia 19 de março, tendo 
sido prorrogado por ato da Presidência da Mesa do 
Congresso Nacional;
 -  A medida provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado no dia 17 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa - se à 
apreciação da matéria. Antes, porém, designo o no-
bre Senador Renan Calheiros como Relator revisor, a 
quem concedo a palavra.

A Mesa pede a atenção dos Srs. Líderes para 
a votação.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, tenho muita preocupa-
ção com esse assunto contido na medida provisória 

que vamos discutir e votar. Por isso, peço a atenção 
de V. Exª e da Casa.

Fizemos um esforço muito grande, o País se mo-
bilizou e votamos o Estatuto do Desarmamento, por 
unanimidade, duas vezes, com avanços indiscutíveis, 
Sr. Presidente, um dos quais em relação à concessão 
e renovação do porte de arma.

O Estatuto do Desarmamento estabelecia um 
prazo de 90 dias para renovação dos portes de arma, 
que sequer precisava ser regulamentado. Mas o que 
houve, infelizmente, no Ministério da Justiça? Não re-
gulamentaram o Estatuto e retiraram o prazo que dava 
direito à renovação do porte de arma, ou seja, aquilo 
que o Estatuto proibiu foi permitido por uma medida 
provisória, editada pelo Governo Federal, que sequer 
estabeleceu um prazo, uma data, um limite, o que é 
inconcebível.

O Estatuto do Desarmamento é uma conquis-
ta da sociedade, um avanço indiscutível do Senado 
Federal, e não permitiremos, de forma alguma – e há 
pouco eu falava com o Senador César Borges, Rela-
tor, em nome da Subcomissão de Segurança Pública 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal –, que isso se desfaça pela edição 
sistemática de medidas provisórias.

Penso que poderemos avançar com relação ao 
direito das guardas municipais poderem usar armas 
em serviço. Só não avançaremos, com certeza, em 
relação aos prazos que o Estatuto do Desarmamento 
contém e que essa medida provisória desfez.

Por isso, quero pedir a compreensão da Casa 
para retirar essa matéria de pauta, deixando para votá 
- la depois, a fim de chamarmos o Ministro da Justiça 
ao gabinete do Líder do Governo – e disse há pouco 
ao Líder Aloizio Mercadante – a fim de fazermos a 
advertência de que a conquista da sociedade, do Se-
nado, do Congresso Nacional não pode ser desfeita 
por mais uma medida provisória. Assim não dá, infe-
lizmente não dá.

Tenho feito concessões e continuaremos a fazê 
- las. Esta é a Casa da conversação, do entendimento, 
da negociação. E vai continuar sendo assim. Mas não 
podemos, Sr. Presidente, votar um Estatuto no qual a 
sociedade confiou como sendo o primeiro passo para 
a diminuição da criminalidade no País e vê - lo ser 
desfeito, do dia para a noite, pela edição de mais uma 
medida provisória. 

Quero fazer um apelo ao Senador César Borges 
e a todos os Líderes para que conversemos sobre 
essa matéria. Quem sabe, poderemos restaurar, no 
texto da medida provisória – esta é a posição que 
defendo –, os prazos que foram retirados pela edi-
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ção de nova medida provisória pelo Ministério da 
Justiça.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência gostaria apenas de es-
clarecer um ponto, Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Peço, 
portanto, 24 horas para conversarmos. Poderemos 
chamar o Ministro, amanhã, e, quem sabe, chegar a 
um entendimento.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Foi feito o reparo. Inicialmente o 
nobre Líder havia falado em retirar a matéria da pauta. 
Estando em regime de urgência, não seria possível. 
O adiamento da votação por 24 horas é um direito do 
Relator, visto que pode ensejar aos Líderes um maior 
prazo para negociação.

Ouvirei V. Exª, nobre Líder Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero parabenizar a Mesa e o Relator pela forma 
como estão encaminhando. Creio ser absolutamente 
oportuno esse diálogo. 

É evidente que o Estatuto do Desarmamento é 
uma grande conquista da sociedade brasileira e é re-
sultado de um trabalho feito pelo Senado Federal. Não 
creio que o prazo possa comprometer esse esforço. 
De qualquer forma, vale a pena ouvir os argumentos 
do Ministro da Justiça. Vou solicitar que S. Exª este-
ja presente amanhã para conversarmos sobre essa 
matéria.

As medidas provisórias criam, realmente, uma 
dificuldade muito grande para a negociação, pois 
não passam pelas Comissões, não tendo tempo para 
amadurecer o processo legislativo. Assim, somos obri-
gados a negociar no plenário, com uma sobrecarga. 
São 17 medidas provisórias, a Reforma do Poder 
Judiciário e outros projetos que tramitam na Casa. É 
evidente que o Líder Renan Calheiros teve um gran-
de papel em toda essa história e tem toda a razão, 
como também o Relator, Senador César Borges. As-
sim, vamos dialogar amanhã e buscar um ponto de 
entendimento.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Deferido o pedido formulado pelo 
nobre Relator, Senador Renan Calheiros, encerro a 
Ordem do Dia.

São os seguintes os itens sobrestados:

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004) 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 161, de 2004, que 
acresce os arts. 1º - A e 1º - B à Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, com o objetivo 
de regulamentar a partilha com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios da arrecada-
ção da Contribuição e Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (CIDE), e dá outras providências.

Relator revisor: Senador João Alberto 
Souza (PMDB/MA) 

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2004 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 162, de 2004, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no va-
lor de R$ 3.400.000.000,00, para os fins que 
especifica.

Relator revisor: Senador Rodolpho Tou-
rinho (PFL/BA)

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 20, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 20, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 163, de 2004, 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relatora revisora: Senadora Ideli Sal-
vatti

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL742     



08914 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 21, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004) 
(Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 21, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 164, de 2004, 
que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e a Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços, e dá outras providências

Relator revisor: Senador Romero Jucá 
(PMDB - RR)

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Voltamos à lista de oradores.

O primeiro Líder inscrito é o Senador Demóstenes 
Torres, que falará para uma comunicação de interesse 
partidário, pelo PFL.

V. Exª dispõe de até 20 minutos. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PMDB – GO. 

Para uma comunicação de interesse partidário.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores:

“Não tenho para meu nariz
somente incenso ou aroma
Tenho este mundo matadouro
De peixe, boi, ave e homem”. 
Sérgio Ricardo.

Na historiografia brasileira, o fim da ditadura Var-
gas representou formalmente a restauração do Estado 
de Direito, mas a sistemática instabilidade política que 
se seguiu, com recuos institucionais, conspirações, 
quarteladas, renúncia e golpe, mostrou ao País que a 
democracia ainda não era o seu verdadeiro abril. Em 
18 anos, nove presidentes tiveram assento no coman-
do da Nação, sendo que alguns ficaram no cargo por 
menos de uma semana. No pós - 2ª Guerra, a música 
que o Brasil fazia de si mesmo era melancólica, uma 
canção em primeira pessoa, ensimesmada e doída. A 
fossa de um drama abolerado.

Até que vieram os anos JK e o Presidente Bos-
sa Nova trouxe um sopro de modernidade e otimismo 
com seu frenético surto de desenvolvimento, inigualável 
charme e postura de estadista. No ritmo de uma batida 
diferente e de poética descontraída, aqueles 50 anos 
em 5 foram celebrados com tal encanto que a cultura 
brasileira, quase sem querer, um par de anos depois, 

foi ditar moda na capital do mundo e nunca mais saiu 
de evidência.

Movido por novos signos, naquele tempo, o País 
era só auto - estima: “Da janela se via o corcovado e 
o redentor”. No continente, a imagem era de Brasília, 
a obra majestosa de Oscar Niemeyer e Lúcio Cos-
ta. O Brasil se sentia urbano, industrial, de olho no 
presente, mas sem perder o lirismo “até o apagar da 
velha chama”. Pela primeira vez, na arquitetura, nas 
artes plásticas, na literatura, no cinema e na música, 
o hedonismo e a ideologia da libertação se afinaram 
para compor o momento mais criativo que a civilização 
brasileira conheceu. E, neste ambiente de “o amor, o 
sorriso e a flor”, um “chega de saudade” decretou da 
zona sul do Rio de Janeiro que estava aberta a tem-
porada do País do Futuro.

Nos tempos que se seguiram à sucessão de 
Juscelino Kubitschek, o Brasil continuava sendo um 
lugar miserável e ermo em busca da passagem para 
o moderno. Na expressão da cultura popular já estava 
pronta a virada, com a locução definitiva da “estética 
da fome” com o livre pensar, cuja vanguarda foi buscar 
no sertão e no morro a consagração do Poema Sujo, 
do Teatro da Arena, da canção engajada, do Cinema 
Novo, além da revolucionária maneira de fazer jorna-
lismo com a edição de O Pasquim.

Mas a vida política e institucional não foi tão 
auspiciosa e nem tardou chegar a “Manhã de Quarta 
- Feira de Cinzas”. Primeiro, veio o agosto, que encer-
rou o ciclo celerado da expansão populista do ex - Pre-
sidente Jânio Quadros. Entre os feitos da malsinada 
governança, a proibição do biquíni, a condecoração de 
Che Guevara, além da maior de todas as excentricida-
des: a renúncia desmotivada, é claro. Jânio Quadros, 
que pretendia um autogolpe para voltar nos braços 
do povo, levou o Brasil à véspera do abismo em um 
ato insano. Os militares que não confiavam no Vice - 
Presidente, João Goulart, um herdeiro sem talento do 
getulismo, tentaram a ruptura, mas estavam divididos. 
Acabou triunfando a Campanha da Legalidade, instau-
rada em Goiás pelo ex - Governador Mauro Borges e 
no Rio Grande do Sul, sob o comando do ex - Gover-
nador Leonel Brizola.

Veio a posse, sob a escapatória institucional do 
parlamentarismo que durou até que Jango, em 1963, 
retomasse os poderes presidenciais e selasse escada 
abaixo o destino da sua nunca elucidada República 
Sindical. Aquele momento histórico havia mandado 
um aviso que Goulart não teve sensibilidade política 
para entender. Após a crise dos mísseis em Cuba e a 
construção do muro de Berlim, o mundo passou a ter 
dois lados, e o Presidente do Brasil, pusilânime que 
era, imaginou que poderia sobreviver tateando os an-
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tagonismos. Era como se habitasse o universo de Pa-
blo Neruda: “perto da água sem beber o frio, perto do 
fogo sem beijar a chama”. À insegurança política que 
o Governo Goulart transmitia juntou - se a anarquia 
econômica, com a composição explosiva de inflação 
com uma taxa de crescimento que, em 1963, era muito 
parecida com a quase recessão da Era Lula.

Jango foi um mito para a minha geração. Ela nas-
ceu e cresceu durante a ditadura militar de 1964 e, na-
turalmente, nunca se conformou com o golpe que nos 
roubou a liberdade até a juventude. Hoje se sabe que 
o ex - Presidente não possuía as propriedades citadas 
na bula ideológica da esquerda. Ele não era o avesso, 
mas um tipo autoritário sem tutano. Aliás, Jango ex-
pressava uma demagogia destituída de carisma, e as 
faladas reformas de base, que nunca houve, configu-
raram - se apenas em uma intenção de oratória bra-
vateira. Uma providência de palanque, irresponsável a 
ponto de galvanizar a antipatia de amplos segmentos 
da sociedade, da direita à esquerda. Até o dispositivo 
militar que Jango imaginava garantir os seus assom-
bros populistas ruiu sem disparar um tiro, e o Brasil 
caiu nos braços do despotismo. Na contabilidade da 
história, começava a segunda ditadura do século.

Srªs e Srs. Senadores, os militares tomaram o 
poder sob o pretexto de sanar o País da rapinagem e 
da subversão comunista, prometeram que a internação 
seria breve e a medicação democrática, mas trouxeram 
21 anos de mal - estar, quando considerado o custo 
social da exceção à liberdade. Direitos políticos cassa-
dos, suspensão das eleições diretas, censura, prisões 
arbitrárias, tortura e morte para justificar o combate a 
um mal: a corrupção, que não foi extirpada e até se 
aprofundou; e uma fantasia: o comunismo, que não 
passou de uma ameaça de festim.

Era um, eram dois, eram cem mil, em 1968, na 
passeata que correu o centro do Rio e foi o marco zero 
da resistência ao regime arbitrário, que logo depois 
recrudesceria a própria excrescência. Nos festivais, 
faziam - se os hinos para quem aprendeu a dizer não, 
viveu sem lenço e sem documento, acreditou ser proi-
bido proibir, insultou os quartéis ao falar das flores e 
conheceu a cova e o degredo, quando ficou resolvido 
que a mão que tocava o violão faria a guerra.

Depois que o AI - 5 rasgou o habeas corpus, 
dois brasis clandestinos passaram a enfrentar - se. De 
um lado, a tolice da resistência estudantil treinada por 
Fidel, que amava Che e Mao e imaginava tirar leite 
das pedras, sem medir as conseqüências do batismo 
de fogo. Do outro, a estupidez sem controle do braço 
covarde dos DOI - CODI e da articulação interameri-
cana de propagação do terror do Estado, a Operação 
Condor.

A mesma cadeira do dragão que tragou o mo-
ral dos sobreviventes fez a vida dos torturadores e 
compôs a lista de mortos e desaparecidos, fritou os 
princípios da hierarquia e disciplina das Forças Arma-
das, que Jango demagogicamente achacou. A tortu-
ra corroeu o regime de 1964 por dentro. A redentora 
acabou exaurindo - se na baderna que se instalou no 
seu submundo, a partir da associação da dor com a 
corrupção, da autoridade militar com o pau - de - arara 
cruel e imundo das delegacias.

Sr. Presidente, a ruptura de 1964 não pode ser 
considerada um mal absoluto e nem interpretada sob 
a égide do maniqueísmo, pois é defesa qualquer ten-
tativa de julgar a história. O regime militar imprimiu um 
crescimento econômico que fez o Brasil, até o final do 
Governo Ernesto Geisel, saltar da 40ª para a 8ª potên-
cia mundial. Um respeitável parque industrial foi con-
solidado e uma invejável infra - estrutura construída, 
com a inflação sob controle. Mas também é verdade 
que a utopia faraônica consumiu as forças do País 
em obras estabanadas, como a Transamazônica e a 
Ferrovia do Aço.

Iniciativas que levaram a lugar nenhuma e foram 
responsáveis por parte do endividamento externo que 
hoje inviabiliza o País. Além de ceifar a liberdade e im-
por os anos de chumbo, o maior pecado do sistema foi 
não ter acreditado na sociedade civil. É praticamente 
consensual a análise de que o Brasil ficou no meio do 
caminho, porque os militares sonegaram a educação 
e não distribuíram renda quando o bolo crescia a uma 
taxa superior a 8% ao ano.

Srªs e Sr. Senadores, em 1977, com apenas 16 
anos, ingressei no Comitê Goiano de Anistia. Àquela 
época, apesar da distensão promovida pelo Governo 
Geisel, ainda doía a “memória de um tempo em que 
lutar por seus direitos era um defeito que matava” e 
valia a recomendação de “apare os seus sonhos que 
a vida tem dono e ela vem te cobrar”. Desde, então, 
nunca me furtei a participar da vida pública deste País 
e acredito que, em várias ocasiões, o Brasil perdeu 
a oportunidade de transformar em cicatriz as feridas 
abertas, especialmente pelos dois lados que se en-
frentaram com “armas na mão”.

Sou um homem de formação de esquerda, co-
nheci homens que tombaram ao enfrentar o regime de 
exceção pela via política e, justamente por valorizar os 
estatutos da democracia, definitivamente não louvo e 
não considero inocente quem se valeu do terrorismo 
para alcançar objetivos libertadores. Por outro lado, 
imagino que seria sadio à Nação o esclarecimento do 
que se passou nos escaninhos do sistema. Refiro - me, 
principalmente, à devolução dos corpos dos mortos e 
desaparecidos. As famílias têm o direito sagrado de 
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enterrar os seus filhos, e isso não pode ser conside-
rado revanchismo. Havia muita esperança de que, no 
poder, o Partido dos Trabalhadores  -  cujas cabeças 
coroadas sobreviveram à repressão depois de “tramar 
assaltos, guerrilhas e revoluções”  -  abrisse os arqui-
vos da ditadura.

Estranhamente, fizeram como os governos ante-
riores e, conforme declarou o Ministro da Defesa, José 
Viegas, argumentaram que a papelada foi incinerada. 
Como já tive ocasião de manifestar nesta tribuna, te-
nho plena confiança no papel das Forças Armadas na 
garantia da Constituição, do Estado de Direito e da 
democracia. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica 
desfrutam de extraordinário prestígio popular e, ape-
sar da asfixia orçamentária a que estão submetidos, 
desempenham suas tarefas com o desvelo necessário. 
Acredito que chegou a hora de integrar as três Forças 
à missão de colaborar com o serviço de segurança 
pública, cuja modelagem está especificada em Projeto 
de Lei Complementar de autoria do brilhante Senador 
César Borges.

Sr. Presidente, não é possível redesenhar a histó-
ria, mas se pode medir o quanto foi oneroso ao Brasil 
alimentar a ilusão de que a Esquerda era, por atavismo, 
culta, competente, solidária, dona da razão, justa e ho-
nesta. Quarenta anos depois, o Brasil, com extraordi-
nário atraso, passa pela experiência de ser governado 
pelos sofismas que mantinham de pé os muros que, ao 
longo dos anos 80, caíram em todos os continentes, 
depois que o socialismo ruiu de podre. 

Se há algo de que me arrependo foi de não ter 
votado no Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1989. Se Sua 
Excelência tivesse sido eleito, o Brasil já teria passado 
por todas as inomináveis bobagens infelizmente em 
vigor e teria hoje um relacionamento mais maduro e 
responsável com a esperança.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º 
Vice - Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

 A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a respeito do assunto debatido hoje, 
quero prestar uma informação relevante: hoje à tarde, 
o Sr. Procurador - Geral da República, Dr. Cláudio Fon-

teles, apresentou denúncia ao Corregedor - Geral do 
Ministério Público para que adote as providências cabí-
veis a propósito das condutas funcionais dos Drs. José 
Roberto Santoro, Marcelo Antônio Ceará Serra Azul e 
Mário Lúcio de Avelar no que significam de afronta ao 
princípio do promotor natural e improbidade administra-
tiva, na modalidade de violação do dever de lealdade 
para com a instituição Ministério Público Federal.

Deixo esse registro sobre a ação adotada pelo 
Procurador - Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, 
no dia de hoje, em relação aos episódios divulgados 
pela TV no dia de ontem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB  -  AP) 
– A Ata registrará o pronunciamento de V. Exª.

 O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB  -  AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus 
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado FM e da Rádio Senado em ondas curtas, 
meu prezados profissionais da imprensa que cobrem 
os trabalhos desta Casa, e pessoas que nos assistem 
das tribunas de honra e das galerias deste plenário, 
retomo mais uma vez o tema do Fies, do ensino das 
universidades públicas. Pretendo comentar ainda as 
manifestações que a União Nacional dos Estudantes 
está promovendo em todas as ruas deste País.

Antes, porém, Sr. Presidente, gostaria de es-
clarecer à Casa que, em nenhum momento, entrei 
no debate da questão dos dossiês, dos vazamentos 
de informações do Ministério Público para revistas e 
vice - versa, da atuação dos Srs. Procuradores, Sub-
procuradores. Jamais me manifestei em favor da Lei 
da Mordaça, pois considero importante a autonomia 
do Ministério Público e a responsabilidade dos seus 
integrantes.

Contudo, não posso deixar de me manifestar 
quando ouço da nobre Líder Ideli Salvatti a informação 
de que o nobre Procurador - Geral da República, Dr. 
Cláudio Fonteles, mandou instalar processo de inves-
tigação em relação aos subprocuradores citados. Digo 
isso por ter convivido, durante muitos anos, com uma 
das figuras citadas nesse processo e por ter sido vítima 
da mais profunda perseguição, permanente e diária, 
ao arrepio da lei, o que deslustra a conduta que deve 
ter um Procurador da República em um Estado. Refi-
ro - me especificamente ao Dr. Mário Lúcio de Avelar, 
velho conhecido dos tocantinenses, que, durante anos, 
prometia, nos bastidores do Ministério Público, que jo-
garia lama no nome de muitos dos representantes do 
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povo do Estado do Tocantins, inclusive integrantes da 
Bancada de Senadores.

Sr. Presidente, não tenho a menor dúvida de que, 
pelos procedimentos adotados por esse Procurador, em 
ofícios enviados à Polícia Federal – que tive o cuidado 
de enviá - los à Presidência desta Casa –, ele tentava 
induzir autoridades ao erro e, no intuito de fazer per-
seguição política, incluiu nomes de funcionários, de 
pessoas relacionadas a este Parlamentar em meio 
a outras denúncias, que nada tinham que ver com a 
conduta de funcionários, de secretárias e de pessoas 
do nosso relacionamento.

Por diversas vezes, representamos ao Procura-
dor - Geral da República contra a conduta desse então 
Procurador da República no Tocantins. É conhecida da 
Nação a sua atuação não só no Tocantins, como no 
Maranhão, em casos em que não há dúvida de que 
agia por mera perseguição política.

É deplorável, Sr. Presidente! 
Sempre acreditei que o homem público  -  que 

deve ter a sua vida transparente  -  não deve temer 
Ministério Público, procurador, subprocurador, escu-
ta, grampos, tentativas ilegais de escuta ou inclusão 
de nomes de pessoas ligadas ao seu mandato para 
a quebra de sigilo telefônico. Sempre disse que isso 
jamais me preocupou. Por outro lado, preocupo - me 
quando vejo um Procurador visitar a casa de elementos 
da Oposição, ou quando vejo um Procurador, por anos 
a fio, jamais ter feito um ofício instaurando inquérito 
quando aquela parte que lhe parecia simpática estava 
no poder. Entretanto, contra o meu Partido, determinou 
a apreensão de computadores e impediu a prestação 
de contas por ter subtraído a documentação.

Veja a gravidade da situação, meu caro Presi-
dente José Sarney!

Tive o cuidado de enviar à Presidência desta 
Casa – e V. Exª, de forma diligente, enviou - os ao 
Corregedor – ofícios que o então Procurador - Geral 
da República do Tocantins enviou à Polícia Federal – o 
que considero um verdadeiro atentado ao exercício 
da minha atividade parlamentar –, nos quais havia a 
inclusão de nomes de secretários meus, de pessoas 
a mim relacionadas, que trabalham há mais de doze 
anos comigo, e de funcionários concursados que tra-
balham nesta Casa há mais de quinze anos, pelo sim-
ples fato de estarem lotados no meu gabinete. Vejam 
que forma ardilosa de agir! O Procurador remete à 
Polícia Federal um ofício em que relaciona nomes de 
pessoas que estavam sendo investigadas por tráfico 
de drogas e inclui nomes de pessoas que trabalham no 
meu gabinete; e essas pessoas não estão exercendo 
cargos de livre nomeação, tratam - se de funcionários 
concursados desta Casa. 

O que queria o Procurador, ao incluir o nome de 
servidores dignos, honestos e honrados? Ele queria, 
única e exclusivamente, obter a quebra do seu sigilo 
telefônico, para tentar, quem sabe, um favorecimento 
à Oposição ou a quem me faz oposição no Estado do 
Tocantins.

Ficou famoso o Sr. Mário Lúcio Avelar, em nosso 
Estado, pelo desrespeito que seguidamente cometeu 
com esses ofícios que remetia à Polícia Federal sem 
pedir a instalação de um inquérito; fazia - o com o in-
tuito de denegrir a imagem de servidores, secretárias, 
enfim, de pessoas humildes, mas honradas. 

Como eu disse, já representamos contra esse ci-
dadão. Ninguém, Sr. Presidente, está acima da lei. Não 
é pelo fato de estar ocupando um cargo de Procurador 
da República que pode haver o desvirtuamento dessas 
funções. Não existe ninguém inimputável neste País. 

Vou citar uma das várias representações apre-
sentadas, Senador César Borges. Veja V. Exª: o então 
Procurador - Geral da República do nosso Estado en-
viou ao Procurador - Geral, à época, Geraldo Brindeiro 
ofícios em que se dizia ameaçado de morte e que um 
juiz federal que o visitara o informava de que estava 
correndo risco de vida e que a notícia havia sido leva-
da a um desembargador. E, segundo o procurador, as 
ameaças estavam ocorrendo exatamente porque ele 
investigava crimes no Maranhão e no Tocantins, mas 
que julgava que o então Governador Siqueira Campos 
era a verdadeira ameaça que estava sofrendo. Ora, Sr. 
Presidente, recebendo aquele ofício, o que fez o Dr. 
Geraldo Brindeiro? Mandou a Polícia Federal instaurar 
um processo de investigação. Dezesseis Procuradores 
da República no País inteiro fizeram uma força - tarefa 
e foram emprestar solidariedade ao Procurador Mário 
Lúcio Avelar. 

O que fez o delegado da Polícia Federal? Instau-
rou o inquérito, ouviu o juiz federal, ouviu um desem-
bargador e foi desmentido, por ofício e verbalmente, 
no sentido de que nunca, jamais, nem o juiz federal, 
nem o desembargador deu qualquer informação ao 
Procurador Mário Lúcio Avelar no sentido de que ele 
estaria sendo ameaçado de morte, seja pelo Presidente 
José Sarney – cuja prática de pistolagem, na cidade de 
Imperatriz, conforme ele transcreve no ofício, Sr. Presi-
dente, de forma acintosa, seria conhecida –, seja pelo 
Governador Siqueira Campos, no Tocantins. 

Sr. Presidente, que indignação!
Concluído o inquérito da Polícia Federal, restou 

claro que o então Procurador - Geral da República foi 
desmentido pelo juiz federal e por um desembargador. 
E o que fez ele então, em vista do prejuízo irrepará-
vel – uma vez que a notícia de que um Procurador da 
República se sentia ameaçado e de que os supostos 

MARÇO 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL746     



08918 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

autores da ameaça poderiam ser o Governador Si-
queira Campos e o próprio Presidente José Sarney —, 
que saiu em todos os jornais deste País? Concluído o 
inquérito, que nada apurou, a não ser que ele tivesse 
cometido uma leviandade, o ex - Governador Siqueira 
Campos entrou com uma representação no Ministério 
Público Federal, pedindo a averiguação dos fatos. Se 
o sigilo telefônico e se a conduta desse cidadão fos-
sem investigados, seriam descobertos os seus mais 
estreitos laços com a Oposição no meu Estado, algo 
que deslustra e desonra a conduta de um integrante do 
Ministério Público. Mas fizemos a representação, e esta 
foi arquivada dentro do próprio Ministério Público. 

Houve várias outras, Senador César Borges, como 
ofícios que ele remete à Polícia Federal e nos quais 
inclui os nomes dos meus servidores, servidores desta 
Casa, que nem ao Tocantins vão por serem servidores 
da Casa, cedidos ao meu gabinete. Mas ele inclui o 
nome dessas pessoas como supostos envolvidos no 
narcotráfico e no crime!

Ora, Sr. Presidente, firmei posição contrária à Lei 
da Mordaça exatamente para que tivéssemos condi-
ções de enfrentar aqueles que burlam a conduta ética 
e que não se comportam com decência nos cargos 
que devem ocupar. 

Haverá tempo para que a justiça seja feita. Con-
seguiremos provar a conduta que deslustra o cargo 
de Procurador da República no Tocantins no perío-
do em que esteve por lá o Dr. Mário Lúcio Avelar. Ele 
costumava ir às dependências da Polícia Federal para 
propor às pessoas envolvidas em desvio de verbas 
de prefeituras que, se fizessem alguma denúncia que 
envolvesse ou o meu nome, ou o do meu pai, a pena 
seria abrandada. Forjou depoimentos e os incluiu em 
várias peças.

Por último, Senador César Borges, descobri os 
fatos. E, tendo - os descoberto, fui à Superintendên-
cia da Polícia Federal do meu Estado. E qual não foi 
minha surpresa, Sr. Presidente, quando lá encontrei 
um ofício em que ele incluía a figura do meu chefe de 
gabinete, servidor desta Casa, e da minha secretária, 
que me serve há mais de doze anos, mãe de família, 
que reside em Brasília e que, nestes doze anos, talvez 
não tenha ido ao Tocantins – e, se foi, estava de férias. 
Mas está lá o seu nome citado, juntamente com o de 
outros meliantes, como se ela – segundo ele – perten-
cesse à rede que dá apoio ao narcotráfico.

Sr. Presidente, estamos diante da seguinte situ-
ação: ou temos um Subprocurador da República que 
mente nos ofícios que envia à Polícia Federal, ou es-
taríamos diante de um Senador que se assessora de 
pessoas que teriam ligação com o narcotráfico.

Sr. Presidente, a benção que trago é a vida de 
cristão, a de pai e a de muito orgulho por integrar a fa-
mília Siqueira Campos. Mas não me serve o mandato 
sem a honra, Sr. Presidente. Porém, tive serenidade 
– a serenidade que conduz o dia - a - dia da minha vida 
parlamentar – para aguardar o momento exato de trazer 
aos meus Pares e à opinião pública nacional esta gra-
ve denúncia. O Procurador que submeteu esse ofício 
à Polícia Federal deve provar que um servidor desta 
Casa – que já foi inclusive diretor –, minha secretária 
parlamentar e vários dos meus funcionários que me 
servem em Palmas são apoiadores do narcotráfico 
neste País, como ele relata no ofício.

Sr. Presidente, repito: mandato sem honra não 
me serve. Tive a serenidade para aguardar este mo-
mento.

Lá, no meu Estado, era muito comum a Oposição 
transitar diariamente dentro do Ministério Público Fe-
deral e S. Exª visitar as residências daqueles que nos 
faziam oposição nas madrugadas, nas noites, fatos di-
fíceis de serem registrados, mas que são conhecidos 
por todos que moram em Palmas.

Mas venho, Sr. Presidente, pacientemente aguar-
dando, porque o tempo é aliado das boas causas e, 
por não ter o que temer, mas não sem a mais profunda 
indignação, assisto, neste instante, à nobre Senadora 
Ideli Salvatti anunciar que o Sr. Procurador-Geral da 
República, Cláudio Fonteles, abriu inquérito ou mandou 
instaurar um processo de investigação. Farei chegar 
às mãos de S. Exª todos esses fatos delituosos, todas 
essas ofensas graves. E há de ocorrer, Sr. Presiden-
te, não o arquivamento costumeiro, dentro do próprio 
Ministério Público Federal – a quem presto as minhas 
homenagens por se tratar de instituição da maior im-
portância. Esse fato fez-me posicionar contra a lei da 
mordaça ou contra qualquer outra coisa. 

Não, Sr. Presidente, vamos enfrentar com a verda-
de, com os fatos e com a mais ampla liberdade o direito 
e o dever que têm os Srs. Procuradores de apurar, mas 
não de usurpar de suas funções, não de se conside-
rarem acima da lei, não de se considerarem impunes 
para atrasar, como fez o Dr. Mário Lúcio de Avelar, Sr. 
Presidente, por diversas e seguidas vezes.

Tenha a idéia, Sr. Presidente, de que, na condição 
de Prefeito, deixei de inaugurar, em determinada opor-
tunidade, uma estação de esgoto porque a “eminência” 
cheia de conhecimentos, o então Procurador Mário Lú-
cio de Avelar, disse que aquilo poderia se transformar 
numa bacia onde proliferariam mosquitos que pode-
riam favorecer a dengue, contrariando qualquer outra 
opinião. Mas inaugurei a estação de esgoto. 

Depois, voltou - se o Procurador contra a Usi-
na Luiz Eduardo Magalhães. Quem visita o Lago de 
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Palmas, Sr. Presidente, nota, e todos perguntam: “Por 
que não foram cortadas essas árvores?” Porque o 
Procurador investia sempre, mesmo com licença am-
biental e todos os procedimentos adotados. O fato é 
que a usina foi construída, inaugurada e lá ficaram as 
árvores. O preço para se cortarem essas árvores com 
motosserra, hoje, é cinco ou seis vezes mais alto do 
que o seria pela extração natural.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Eduar-
do Siqueira Campos, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Concederei um aparte a V. Exª. 

Sr. Presidente, as ações deveriam retroagir para 
que essas pessoas pudessem arcar com os prejuízos 
que deram ao nosso Estado. Mas elas contam com a 
impunidade, Sr. Presidente, assim como aqueles ou-
tros que cometem crimes contam com ela para con-
tinuar a cometê - los. Mas tudo isso, Sr. Presidente, 
virá à tona. 

Tenho a mais profunda indignação e, também, 
a tranqüilidade de ver que, mais dia, menos dia, num 
ou noutro episódio, aparecerá um nome, como, ago-
ra, o do Sr. Mário Lúcio de Avelar, que chegou a dizer, 
numa de suas escritas, que, lamentavelmente, não 
havia indícios para incriminar a Senadora Roseana 
Sarney, demonstrando todo o seu desejo de atingir 
a honra dessa Governadora tão querida e admirada 
neste País. 

Fez contra todos nós, fez contra vários de nós, 
mas com ou sem controle externo, com os poderes que 
possa ter qualquer Procurador - Geral da República, 
fez bem o Dr. Cláudio Fonteles. Acredito em S. Exª, em 
sua isenção, e S. Exª a demonstra quando abre esse 
processo para investigar a conduta dos que cometem 
delitos no exercício de suas funções.

Em primeiro lugar, concedo um aparte ao Sena-
dor César Borges.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Agradeço a V. 
Exª, nobre Senador Eduardo Siqueira Campos, Vice 
- Presidente desta Casa. Quero, primeiramente, solida-
rizar - me com V. Exª, com sua indignação mais do que 
justa, dizendo - lhe que poucos políticos, neste País, 
que já exerceram mandato executivo, principalmente 
aqueles que não rezam pela cartilha de determinados 
membros do Ministério Público, seja federal ou estadual, 
já sofreram ou sofrem constrangimento desse tipo por 
meio de ações patrocinadas pelo Ministério Público, 
que não dão sequer o mínimo direito de o acusado ser 
ouvido. Muitas dessas ações são propostas sem sequer 
ser concluído qualquer tipo de inquérito no Ministério 
Público Federal ou sem que se espere a conclusão do 
trabalho da Polícia Federal. Quantas honras já foram 
expostas por ações diversas, como V. Exª citou? Todo 

Senador que já passou por Governo de Estado ou por 
Prefeitura pode dar esse testemunho a V. Exª: é real-
mente um excesso. O Ministério Público tem exorbitado 
de suas atribuições por diversas vezes e precisa ser 
consignado que, muitas vezes, foi utilizado politicamen-
te, como vingança política, como instrumento político 
de coação – e não posso deixar de ser coerente com 
minha consciência –, muitas vezes pelo Partido que 
está no Governo, o PT, o qual sempre teve simpatia 
pelo Ministério Público, seja federal ou estadual, e o 
utilizou para fazer esse tipo de ação, coagindo, pro-
curando destruir ações governamentais e reputações 
ilibadas de pessoas que sempre trabalharam a favor 
do seu Município, respondendo com dignidade ao voto 
recebido nas urnas. É aquela história: “quem com fer-
ro fere com ferro será ferido.” Agora dói, agora vamos 
contra o Ministério Público, mas sabemos o quanto já 
sofremos com esse tipo de ação intolerável. Ninguém 
quer, de forma alguma, diminuir o papel do Ministério 
Público, mas também ele não pode se exorbitar e não 
pode ter cor partidária. Ele deve estar acima de par-
tidos, não pode ser instrumento de partido nenhum, 
mas, infelizmente, ele estava e continua sendo utili-
zado politicamente em algumas áreas. Parabenizo V. 
Exª pela profundidade de seu pronunciamento, agra-
deço - lhe o aparte e sou inteiramente solidário com 
sua indignação.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, quero 
conceder um aparte ao Senador Gerson Camata, e 
quer fazer, daqui, uma outra acusação, para que V. Exª 
saiba da gravidade do comportamento do Dr. Mário 
Lúcio de Avelar. E o que vou dizer talvez não consiga 
sequer provar, a não ser que eu conte com a honesti-
dade das pessoas que me relataram.

A cidade de Gurupi teve sua ex-Prefeita, Dolo-
res Nunes, envolvida em determinado processo. Ela 
foi chamada para ir ao Ministério Público Federal, de 
onde saiu abismada e assustada. Procurou um Depu-
tado Federal que, na época, era meu companheiro 
e que, hoje, me faz oposição. Temo que S. Exª não 
tenha coragem de sustentar a questão. No entanto, 
creio que é um homem sério que deporá em juízo, se 
chamado for. 

Ele me procurou e disse: “Senador, a Prefeita 
foi ouvida pelo Ministério Público e perguntaram - lhe 
sobre determinadas emendas.” Na época, eu ainda 
não era Senador, portanto, não tinha emendas para 
o seu Município. 

Mas o Procurador Regional, Mário Lúcio de Avelar, 
disse-lhe que se afirmasse que havia a minha partici-
pação naquele delito, naquele desvio, seja por indicar 
a empresa ou como autor da emenda, ela sairia da 
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condição de acusada para a de simples testemunha. 
Esse Deputado Federal – e cito o seu nome –, hoje 
meu adversário, suplente, porque não conseguiu se 
eleger, e que creio ser um homem de bem, procurou - 
me e disse que a Prefeita argumentou: “Mas, Dr. Mário 
Lúcio, eu não posso dizer o nome do Eduardo. Ele não 
era sequer Senador, como ele poderia fazer a emen-
da?” E ele me alertou, dizendo: “Senador Eduardo, o 
Procurador disse à Prefeita que se o seu nome fosse 
dado, ela sairia de uma condição para a outra”.

Não sei, Sr. Presidente, se terão a coragem e a 
hombridade de manter aquilo que a mim disseram, in-
clusive o Superintende da Caixa Econômica Federal do 
meu Estado, que já não está mais no cargo, mas que 
está processando o Dr. Mário Lúcio de Avelar. Na sua 
primeira audiência, ele ouviu do Dr. Mário Lúcio: “V. Exª 
é o Superintendente. Não quero peixes pequenos, não 
quero prefeitos. Se surgir o nome do Governador ou do 
seu filho, o processo também muda de característica.” 
Ele saiu de lá indignado e me procurou para dizer que 
não conseguia compreender como um representante 
do Ministério Público Federal tinha a coragem de instar 
pessoas para envolver os nomes de outras.

Eu, Sr. Presidente, fico absolutamente à vontade, 
tranqüilo, porque me conhecem os Prefeitos do meu 
Estado, a cidade de Palmas, da qual fui Prefeito, e os 
meus Pares. Mas como podemos reagir a isso? 

Vou protocolar todas essas informações nesse 
processo que abre o Procurador - Geral da República, 
Cláudio Fonteles, para que o Ministério Público faça o 
que o Congresso já fez algumas vezes: cortar na sua 
própria carne e extirpar aqueles que não honram os 
mandatos para os quais foram eleitos ou por concurso 
público, ou pelo voto popular. 
Concedo o aparte ao Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre Se-
nador Eduardo Siqueira Campos, quero apenas acres-
centar a esse rosário de fatos que V. Exª narra, e que 
são estarrecedores, mais dois ou três. Tenho muitos. 
Estou com um saco de casos parecidos com o que V. 
Exª acaba de mencionar. Veja V. Exª o que ocorreu hoje, 
quando o Cade (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica) estava reunido. O Subprocurador - Geral 
da República foi lá provar que o Conselheiro Thompson 
Andrade, do Cade, deu um voto nulo contra a fusão da 
Nestlé com a Garoto, porque ele transigiu o Código de 
Ética do Cade, publicando o voto dele, três dias antes 
do dia do julgamento, no jornal Valor Econômico. O 
Procurador da República provou. A Procuradora Autár-
quica sequer quis aceitar que entrasse em discussão. 
Sabe por quê? Porque S. Exª é do Palácio do Planalto. 
O marido dela é do Palácio do Planalto. Hoje, a Banca-
da do Espírito Santo, infelizmente, descobriu que vinha 

sendo enrolada, enganada, que havia caído no engodo 
do Palácio do Planalto, que dizia que estava imune e 
neutro. Está atolado numa conjuração contra o Estado 
do Espírito Santo, que precisa ser explicada, senão a 
Bancada do Estado do Espírito Santo terá que tomar 
uma posição de oposição renitente contra o Governo 
que persegue o nosso Estado. Outro fato: no Espírito 
Santo, um Conselheiro do Tribunal de Contas foi acusa-
do de ter facilitado a aprovação de uma conta de uma 
prefeitura. Só que o processo foi dois anos antes de ele 
ser nomeado Conselheiro. Não olham data e jogam a 
honra das pessoas na lata - de - lixo. Outro fato: ago-
ra mesmo, conjurado com o Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), 
nesse plano de devorar o Espírito Santo, uma ONG 
norte - americana, chamada American Conservation, 
sem vir ao Brasil, fez um estudo, segundo o qual não 
se pode explorar petróleo na costa do Espírito Santo 
sob pena de prejudicar os Abrolhos. Os Procuradores, 
imediatamente, ingressaram na Justiça, junto com o 
Ibama, proibindo a exploração do petróleo nas costas 
do Espírito Santo. Lá, temos a segunda maior bacia 
de petróleo do Brasil; lá está o petróleo Brent, que, 
segundo o Presidente da Petrobrás, daria, em três 
anos, a auto - suficiência de petróleo ao Brasil, não 
será explorada, porque o Ibama, a American Conser-
vation e os Procuradores são contra o Brasil. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Agradeço V. Exª.

Para finalizar, concedo o aparte ao Senador Edu-
ardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Eduardo Siqueira Campos, solidarizo - me com a indig-
nação de V. Exª. O Senador Gerson Camata governou 
o Espírito Santo, o Senador César Borges, a Bahia, 
enfim, todos os que já ocuparam cargos públicos, es-
pecialmente no Poder Executivo, sabem como é duro 
ser vítima de acusações e calúnias. Sei bem da dor e 
da indignação de V. Exª neste momento. Comigo tam-
bém não foi diferente. Já vivi esse episódio. Um deles, 
mais recentemente, em que sequer me foi dado o direito 
de defesa, um caso de simples patrocínio do Governo 
de Estado na época em que eu era Governador. Mas, 
quero me reportar a um mais antigo. Quando a LBA foi 
extinta, o Governo Federal entregou os bens daquele 
órgão para os Estados. Em Minas Gerais, procuraram 
- me, dizendo que era para eu assinar um documento 
recebendo, em doação, sem custo para o Estado, um 
prédio, que era de propriedade da extinta LBA. E, lá, 
instalamos a Secretaria do Trabalho. Pois imagine V. Exª 
que, passados alguns meses, recebo, já estando fora 
do Governo, uma intimação oriunda de um processo 
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de improbidade administrativa, quebra de sigilo fiscal, 
bancário, indisponibilidade do cargo, enfim, tudo isso 
porque eu havia recebido para o Estado um bem onde 
passou a funcionar um órgão público. Trata - se do Sr. 
José Jairo Gomes, Procurador Federal, que está lá em 
Minas Gerais. Contra S. Exª não foi aberto nenhum 
processo na Corregedoria ainda. Demorou seis meses 
para que o processo fosse arquivado, custando - me 
tempo e advogados. Este é apenas um exemplo que 
trago à Casa. Inclusive relatei esse fato na sabatina do 
Dr. Cláudio Fonteles quando aqui esteve. É importante 
trazermos aqui essas questões, porque o Ministério 
Público é muito importante para o Brasil. Mas precisa 
exatamente ser exercido com muita serenidade e bom 
senso. Para isso é importante, inclusive, a alteração 
que se está pretendendo fazer na reforma do Judiciá-
rio, quando serão exigidos cinco anos, no mínimo, de 
atividade na área jurídica, para se iniciar carreira.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, por último, quero informar que, 
diferente até de outros casos, eu não sou vítima de ne-
nhum processo por parte de S. Exª; não houve nenhum 
inquérito instaurado contra este Senador. Apenas usou 
do ardil de envolver nomes de funcionários em ofícios 
que mandava à Polícia Federal.

Sr. Presidente, isso tudo virá à tona e quem vai 
protocolar as ações, a despeito do que já fez o Governa-
dor Siqueira Campos, serei eu e os meus funcionários, 
para que a verdade efetivamente possa vir à tona.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Prorrogo a sessão por trinta minutos para que façam 
uso da palavra o Senador Eduardo Suplicy e a Sena-
dora Ana Júlia Carepa.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador José Sarney, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, quero, aqui, expor o quanto a ex-
periência desses 40 anos, sobretudo depois do golpe 
militar de 31 de março, seja no sentido de que nunca 
mais os brasileiros permitam que seja interrompida a 
democracia. Que nunca mais as instituições democrá-
ticas venham a ser quebradas como naquela madru-
gada de 31 de março de 1964! 

É possível que tantas pessoas tenham se mo-
bilizado com receio do que poderia acontecer diante 
do fato de o Presidente João Goulart anunciar, no co-
mício de 13 de março daquele ano, a realização das 
reformas de base, da reforma agrária que, sobretudo, 
estava preocupando os grandes proprietários de terra, 
inclusive muitos ficavam aterrorizados diante do que 

diziam alguns, ou seja, que poderia o Brasil tornar - se 
um regime ditatorial de natureza marxista, a exemplo 
do que ocorria com regimes do Leste Europeu, ou da 
República Popular da China, ou do regime que decorreu 
da Revolução cubana de 1959, ainda próxima.

Entretanto, não estava o Brasil efetivamente ame-
açado, senão por aqueles que temiam um processo 
transformador. Foi lamentável a maneira como foram 
quebradas as instituições. Acabaram ceifando as liber-
dades democráticas, as liberdades de reunião, a liber-
dade de imprensa, a liberdade de livre manifestação. 
Ocorreram tantas outras coisas trágicas, inclusive as 
prisões, os métodos de tortura e as formas que entris-
teceram este País, e que inclusive acabaram tolhendo 
o direito de o povo brasileiro poder escolher seus repre-
sentantes no Congresso Nacional e, em especial, os 
Prefeitos de capitais, os Governadores e o Presidente 
da República por um interregno até 1989, quando, fi-
nalmente, voltaram as eleições livres e diretas para a 
Presidência da República.

Em 31 de março de 1964, eu era Presidente do 
Centro Acadêmico da Escola de Administração de Em-
presas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e me 
lembro de estar participado ativamente do movimento 
estudantil. No segundo semestre de 1963, fui uma das 
pessoas contribuiu para a eleição de José Serra para 
a Presidência da UNE, o qual, então, como líder má-
ximo dos estudantes, havia participado intensamente 
das inúmeras manifestações por democracia e pela 
realização das reformas de base, tendo ele inclusive 
sido um dos principais oradores do comício de 13 de 
março, que acabou fomentando temores dos que se 
mobilizaram, como por meio das chamadas Marchas 
da Família com Deus pela Propriedade. Em minha 
própria família, vi que houve divisões, pois meus pais 
– Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Su-
plicy –, muito católicos e membros da Direção da Con-
federação das Famílias Cristãs, preocupavam - se com 
a questão da possibilidade de haver a instauração, no 
País, de um regime de natureza que não respeitasse 
os valores do cristianismo e da religiosidade que lhes 
era tão importante. Mas eu, na condição de estudante, 
resolvi unir - me àqueles que estavam participando da 
defesa das instituições democráticas.
Lembro - me de haver convocado, no centro acadêmico, 
uma assembléia de estudantes.

Convidamos professores da Fundação Getúlio 
Vargas, como Inácio da Silva Telles, Antônio Angarita 
da Silva e inúmeros outros, que colocaram seus pon-
tos de vista. Depois de um grande debate, a maior 
parte dos estudantes resolveu votar para que não 
fosse quebrada a normalidade democrática, para que, 
qualquer que fosse a transformação, no Brasil, que ti-
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vesse ela a característica de respeito às instituições 
democráticas.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com muita honra, Senador Mão Santa. Gostaria 
inclusive de saber da experiência de V. Exª naquele 
março de 1964.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Eduar-
do Suplicy, gostaria de deixar claro que, mesmo com 
o nosso espírito democrático, que é difícil, mas temos 
que buscar a perfeição, principalmente após o grito 
do povo que, buscando uma forma de regime, fugin-
do dos totalitários, cansado de ser humilhado, sofrido 
e enganado, foi às ruas e gritou: liberdade, igualdade 
e fraternidade. Na nossa América, foi batizado por 
Abraham Lincoln como governo do povo, pelo povo e 
para o povo, como aqui no Brasil. A democracia é tra-
balhosa. Na próspera França, não foi assim. Ocorreu 
100 anos antes, com a Revolução Francesa; depois, 
passou Napoleão, com o Código Civil. Aqui também 
tivemos essas alternâncias, uma ditadura civil, de Var-
gas, homem trabalhador e realizador, que avançou em 
causas trabalhistas. Depois, veio a ditadura militar que 
era justificada como forma para afastar o País do co-
munismo. Quero que fique claro na História do Brasil 
que, mesmo nessas trevas de liberdade, o Piauí se 
agigantou. Ninguém foi melhor do que Evandro Lins e 
Silva – lembrava Rui Barbosa no nascer da República. 
Evandro Lins e Silva, Presidente do STF, que teve a 
coragem de não fazer desaparecer a justiça nesse perí-
odo. Também piauiense, Petrônio Portella, nesta Casa, 
com sua inteligência, foi o artífice da redemocratização, 
que veio sem truculência, sem tiro e sem bala. No dia 
em que foi fechado este Congresso – porque houve 
uma reforma no Judiciário –, ele disse: “É o dia mais 
triste de minha vida”. Ninguém se comportou melhor 
do que o piauiense Petrônio Portella. E, na imprensa, 
Senador Romeu Tuma, nem no seu Estado de São 
Paulo, nenhum jornalista teve tanta grandeza quanto 
o piauiense Carlos Castelo Branco, o Castelinho, que 
teve a coragem, de homem do Piauí e do Brasil, de 
levar o desejo do povo pela redemocratização. Na ad-
ministração, ninguém teve, durante esses 21 anos do 
regime militar, mais do que João Paulo dos Reis Ve-
loso, que foi a luz desse regime e trouxe, de qualquer 
maneira, um desenvolvimento tecnológico e um grande 
exemplo ao País. Muitos anos de poder, João Paulo dos 
Reis Veloso: nenhum escândalo, nenhuma imoralidade 
e nenhuma corrupção – virtudes do homem do Piauí, 
que, de qualquer jeito, minimizaram a ditadura.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço, Senador Mão Santa, o depoimento de V. 

Exª, recordando a contribuição de brasileiros do Piauí 
para a construção do Brasil de hoje. Mas é importan-
te que relembremos alguns dos aspectos daquilo que 
aconteceu depois de 1964.

O regime militar acabou adotando uma série de 
reformas que, por algumas décadas, levou a econo-
mia brasileira a ter um ritmo de crescimento rápido. 
Entretanto, acabou sendo caracterizado por um pro-
cesso de concentração de renda e de riqueza, o que 
evidenciou a natureza do nascimento do regime, em 
que os que detinham mais recursos continuaram a 
exercer extraordinário poder de influência, inclusive 
sobre as decisões do Poder Público. Por isso, a nossa 
economia, nos últimos 10, 15 anos, continuou sem um 
crescimento rápido, e ainda se caracteriza pela forte 
concentração de renda e de riqueza.

A reforma agrária, que era um dos principais te-
mores dos setores mais conservadores, ainda não foi 
realizada em sua plenitude, mas é preciso fazê - la. 
Certamente, esse é um dos principais compromissos 
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve levar 
adiante. O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 
Rossetto, anunciou que, efetivamente, haverá volume 
de recursos suficientes para atender à meta do número 
de trabalhadores a serem assentados neste ano.

Amanhã, às 10 horas, na CPI da Terra, estará 
presente João Pedro Stédile, um dos principais coor-
denadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, para manifestar as reflexões do MST a 
respeito da necessidade premente de realizarmos a 
reforma agrária no Brasil.

O Presidente Lula tem o compromisso de realizar 
essa reforma agrária de maneira pacífica, com muito 
diálogo entre todos os segmentos envolvidos e inte-
ressados. Daí a importância da presença, amanhã, de 
João Pedro Stédile, na CPI da Terra.

Quero ainda assinalar algo importante, que pre-
cisa ser objeto de esclarecimento.

Senadora Ana Júlia, nos últimos dois números da 
revista Carta Capital, há depoimentos importantes, um 
do Sr. Carlos Alberto Costa que foi Diretor do escritório 
federal de investigações dos Estados Unidos, conhe-
cido como FBI. Ele era diretor do FBI aqui no Brasil 
e fez revelações da maior seriedade e gravidade, se-
gundo as quais, o governo norte - americano, por seu 
intermédio, contratava pessoas, fazendo pagamentos 
não - registrados, de agentes da Polícia Federal, para 
realizar missões as mais diversas e por formas que 
não eram contabilizadas oficialmente.

Informo que, no próximo dia 14, o Ministro Márcio 
Thomaz Bastos, acompanhado do Diretor da Polícia 
Federal, Paulo Lacerda, e Jorge Félix, da Agência Brasi-
leira de Inteligência, comparecerão perante a Comissão 
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do Congresso Nacional responsável por acompanhar 
as atividades da Abin, para prestarem esclarecimentos 
a respeito do que afirmou o Sr. Carlos Alberto Costa 
– que prestou depoimento ao Ministério Público, ao 
Sr. Luiz Francisco de Souza, e prestará outro amanhã, 
a partir da solicitação feita pelo Ministro da Justiça e 
pelo Diretor da Polícia Federal, Paulo Lacerda, sobre 
o que informou à Carta Capital. Nesse depoimento, 
ele confirmará o teor de sua entrevista, que deverá ser 
objeto de análise e servirá de esclarecimento sobre 
como isso pode ocorrer no Brasil.

Ademais, temos a informação de que a Drug En-
forcement Administration, a agência que cuida do nar-
cotráfico nos Estados Unidos, tem contratado pessoas 
no Brasil para realizarem missões que muitas vezes 
não obedecem à constituição dos Estados Unidos e à 
Constituição brasileira, o que também deverá ser es-
clarecido na referida reunião.

Relaciono esses fatos ao ocorrido em 31 de mar-
ço, porque, naquela data, também houve a estranha 
participação ou a intromissão de agentes dos Estados 
Unidos da América e de seu governo, para que houves-
se a interrupção do processo democrático brasileiro.

Felizmente, nós, brasileiros, conseguimos mo-
dificar esse estado de coisas. Com as manifestações 
do povo brasileiro, com a mobilização, conseguimos 
transformar a ditadura militar em formas democráticas 
de participação. Agora, a nossa grande tarefa é aper-
feiçoar o regime democrático, de tal maneira que todo 
e qualquer brasileiro tenha direito ao pleno exercício 
da cidadania e à participação democrática.

Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupado pelo 
Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.

 Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Lúcia Vânia.

 A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa, por 
10 minutos, tempo que resta da prorrogação.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Senadora Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
público que nos assiste e que nos ouve, seria difícil não 
falar sobre o golpe militar de 64, que foi um equívoco a 
começar da data da sua eclosão. Até o último minuto 
de 31 de março daquele ano, João Goulart continua-
va Presidente da República, sendo o cargo declarado 
vago pelo Presidente do Congresso Nacional, Auro 

de Moura Andrade, somente em 1-4-1964, verdadei-
ramente o marco inicial da ditadura.

Disse o companheiro Chico Alencar, Deputado 
Federal pelo Rio de Janeiro:

O 31 de março foi para fugir do Dia Internacional 
da Mentira, criação popular do período do Absolutis-
mo francês, quando os reis mudavam até o calendário 
para iludir as massas.

Quarenta anos depois, é até possível abordar 
com uma dose de ironia aquele período. No entanto, 
para quem enfrentou a truculência do regime, para as 
famílias que perderam entes no enfrentamento, para 
quem viveu o sobressalto da vontade tolhida, do gri-
to preso na garganta, amanhã é um dia de reflexão 
e reafirmação do compromisso com a construção de 
uma sociedade fundada na liberdade, na justiça social 
e na solidariedade.

É dia de reafirmar um “nunca mais” à exceção, 
ao arbítrio e à perseguição política, dos quais foram 
vítimas, em meu Estado do Pará, imediatamente após 
o golpe, Carlos Sá Pereira, Presidente do Sindicato dos 
Petroleiros; o Secretário do Partido Comunista Brasileiro 
em Belém, Humberto Lopes; o poeta Ruy Barata e o 
Deputado Estadual Benedito Monteiro, ambos ligados 
ao PCB; o Coronel reformado da Aeronáutica e mem-
bro do PSB, o paraense Jocely Brasil; os Líderes do 
PSB Hélio Gueiros e Laércio Barbalho; o Presidente da 
União dos Lavradores da Zona Bragantina, Benedito 
Serra, que, morto em 18-5-1964, teve registrada como 
causa de sua morte a hepatite aguda; e tantos outros 
que ousaram lutar para que o País não mergulhasse 
nas trevas daquela aventura militar, muitos pagando 
com a própria vida tamanha “ousadia”.

Quando eu tinha sete anos de idade, meu avô 
Cássio escreveu uma crônica que bem refletiu o cli-
ma que atingia o País e o Pará naquele momento. 
Vovô Cássio, que era o Dr. Cássio Estanislau Pessoa 
de Vasconcelos, Juiz do Trabalho, aposentou - se por 
doença – câncer – e posteriormente perdeu a vontade 
de lutar pela vida, por desgosto pela situação política 
do País. Pois bem, ele dirigiu - se aos netos de forma 
muito tocante. Como tomamos conhecimento do intei-
ro teor dessa crônica apenas este ano, permito - me 
reproduzir parte do texto, que assume grande impor-
tância, porque traz, em seu bojo, um retrato vivo dos 
males de uma ditadura:

Neste 10 de outubro, que vê nascer esta 
pobre, enfezada e mascarada “democracia” 
em que vivemos, por condescendência e favor 
do Alto Comando e de seu filho, o Ato “Pros-
titucional”, eu falo aos meus netos já que não 
posso falar a mais ninguém.
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É a você que eu me dirijo, porque, se 
estas palavras chegassem a outros ouvidos, 
toda a nossa família seria mais sacrificada, 
mais vilipendiada, tragada...

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– A Presidência se associa à emoção de V. Exª.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) – 

...irremissivelmente por este mar de tram-
pa que está tragando tudo: brio, vergonha, 
honra, justiça, ordem.

A inveja, a calúnia, o arbítrio, a violência 
são virtudes. A simulação, a contrafação são 
as roupagens que vestem tais virtudes.

Uma fauna variada e heterogênea es-
palha - se por toda parte: serpentes inoculam 
nas vítimas previamente marcadas venenos 
mortais; cães rabeiros e fedorentos lambem 
os pés dos donos e a um sinal destes investes 
contra o incauto, para em seguida, retornar 
mais vis, mais fedorentos, balançando a cauda 
como que a indagar se cumpre bem a missão 
torpe. Peixes vorazes, tubarões e agulhas in-
conscientes e paranóicos, destroçam tudo e 
todos. Seu fim – matar, seu prazer – matar, sua 
preocupação única – matar, matar sempre. Mas 
matar o mais fraco, o desprevenido, o desar-
mado; não o superior, não o mais forte perante 
os quais se agacham como sapos. Araras e 
papagaios repetem sons a outros papagaios 
e outras araras. Nos ares voam passarinhos, 
outrora presos em gaiola humilde e agora sol-
tos querem voar, voar mais alto, sempre. Nada 
lhes importa, a chacina, a devastação, que 
mal distinguem de lá de cima. O que importa 
é subir, subir até o céu.

Esse era o espírito de quem viveu e sofreu na 
carne aquele período. 

Mas não apenas de arbítrio viveu o Brasil da di-
tadura. Aqueles governos nos legaram uma bomba 
- relógio social e econômica, na forma de um modelo 
de desenvolvimento que aprofundou a dependência 
do país ao centro do capitalismo mundial, e ampliou 
muito mais ainda a concentração de renda. 

A sanha repressiva castrou toda uma geração 
de brasileiros e brasileiras do acesso a algumas das 
melhores coisas que a cultura brasileira já produziu. 
Além das aposentadorias compulsórias de professo-
res, o que empobreceu e atrasou a produção acadê-
mica brasileira, a censura se abateu sobre todas as 
formas de produção de idéias, atingindo desde obras 
como Feliz Ano Novo, de Rubens Fonseca, até no-
velas, como “Roque Santeiro”, de Dias Gomes. Era 

uma verdadeira ode à ignorância e ao obscurantismo, 
onde a brutalidade muitas vezes ganhava contorno de 
ópera bufa, como no famoso episódio onde um censor 
procurava o autor grego Sófocles, para prendê - lo em 
razão de uma de suas peças...

Entretanto, a face mais desumana deste período 
certamente apareceu na institucionalização da tortura 
como política de Estado. Já não há mais dúvida de que 
a tortura era um método sancionado pelo alto coman-
do da Ditadura. As versões, hipocritamente repetidas 
de que a tortura seria uma prática de exceção, contra 
inclusive as ordens da cúpula dos governos militares, 
tornou - se insustentável após as revelações trazidas 
à luz, entre outros, pelo jornalista Élio Gaspari, que 
demonstram seu conhecimento e acobertamento pe-
las mais altas autoridades do regime.

O Brasil, sob a égide da doutrina de segurança 
nacional foi transformado em um país em guerra, onde 
de um lado estavam os militares que sustentavam o 
regime e, de outro, toda e qualquer oposição, possu-
ísse a cor que tivesse.

Não sofri pessoalmente as grades ou a tortura, 
mas conheci pessoalmente algumas das vítimas da 
tortura: Humberto Cunha, ex - vereador em Belém, 
Iza Cunha, que inclusive já faleceu, Hecilda Veiga, 
socióloga e hoje professora da UFPa, Paulo Fonteles, 
ex - deputado estadual do PC do B, assassinado por 
mando do latifúndio do Pará, enfim, uma lista vergonho-
samente enorme cujas publicações do projeto Brasil 
Nunca Mais trazem em toda a sua extensão.

O assassinato dos membros da Guerrilha do 
Araguaia, que ocorreu quando esses já estavam pre-
sos e absolutamente impossibilitados de reagir, com 
a seguida ocultação de seus cadáveres, revela bem 
a extensão da covardia com que operava a lógica da 
ditadura, covardia essa que certamente alcançou seu 
ápice no atentado terrorista praticado contra a come-
moração do Dia do Trabalho no complexo do Riocentro 
no Rio de Janeiro.

A máscara de moralização da administração 
pública, que serviu no início para encobrir o ataque a 
opositores que não podiam ser apresentados publica-
mente, nem de longe, como comunistas ou guerrilhei-
ros, desmanchou - se em escândalos de corrupção 
como a Capemi e o Caso Coroa/Brastel, isso sem 
falar naquilo que a pesada censura conseguiu escon-
der. Como toda ditadura, a nossa também foi um mar 
de falcatruas.

Como é boa a democracia que permite que um 
cidadão, general reformado chamado Carlos de Meira 
Mattos, faça um elogio à ditadura militar no jornal Fo-
lha de S.Paulo, esquecendo a história de falcatruas 
e corrupção da época da ditadura.

    753ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 08925 

Hoje, restaurada a dignidade e resgatados os 
escrúpulos de consciência, o País vive em um clima 
de maturidade institucional, tendo atravessado, sem 
sobressaltos, a deposição de um Presidente da Re-
pública, e festeja, cívica e democraticamente, a su-
cessão entre partidos adversários. E quem avaliza 
essa normalidade é a sociedade brasileira, que foi às 
urnas brigar pelo direito de eleger seus governantes 
e de apeá - los, democraticamente, quando não hon-
rarem o voto popular.

Enfim, hoje podemos afirmar que os vinte anos 
de ditadura serviram para mostrar que o povo bra-
sileiro ama a liberdade, a democracia e nunca mais 
deixará que os abutres do arbítrio lancem suas asas 
sobre nosso País.

Srª Presidente, agradeço - lhe a solidariedade e 
registro o que disse uma ex - guerrilheira e historiadora 
Jesse Jane: “Enquanto os cadáveres não saírem dos 
armários, a História não será passada a limpo”. 

Seria impossível, neste dia, deixar de fazer esse 
registro histórico. 

Estou estudando, com minha assessoria, uma 
forma de indicar ao Conselho de Educação, que deter-
mina o currículo básico, que essa data seja discutida 
em todas as escolas brasileiras do ensino fundamen-
tal ao superior. Isso para que as nossas crianças e a 
nossa juventude tenham sempre a história na mão e 
possam seguir em frente defendendo a democracia. 
Isso, sim, um valor. Que nunca mais esses – como se 
diz aqui  -  abutres possam voltar a governar este País. 
Muito obrigada.

 A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Romero Jucá 
e a Srª Senadora Lúcia Vânia enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210, 
ambos do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, completados treze meses desde que 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou assento 
no Palácio do Planalto, já é possível apontar algumas 
características de sua administração. A gestão da eco-
nomia, por exemplo, tem recebido o elogio de muitos 
e a condenação de outros tantos. Curiosamente, pelo 
mesmo motivo: seu caráter ortodoxo e de acordo com 
as diretrizes do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
O encaminhamento das reformas tributária e da Previ-
dência Social, de modo análogo, trouxe tanto aplausos 
entusiásticos quanto queixas indignadas.

Isso, é claro, não constitui surpresa: ninguém 
inventou ainda a fórmula para governar sem contra-
riar uns aqui, outros ali. No entanto, há uma área em 
que o Governo do Partido dos Trabalhadores e seus 
aliados tem obtido uma maioria significativa de opini-
ões favoráveis. Trata - se, naturalmente, de sua polí-
tica externa, conduzida sob a liderança do chanceler 
Celso Amorim.

Análises internacionais de peso, como as dos 
cientistas políticos Viriato Soromenho Marques, pro-
fessor da Universidade de Lisboa, e Stéphane Mon-
tclair, da Universidade de Paris – Sorbonne, ilustram a 
visão atual da comunidade mundial sobre a condução 
de nossa política exterior. Soromenho destaca, nas re-
centes ações brasileiras, a vontade do cumprimento 
das grandes vocações do Brasil: a vocação continental, 
voltada à América Latina, a vocação oceânica, voltada 
para o resto do mundo, e o impulso para a afirmação 
da soberania. Montclair, por seu lado, aponta para o 
vigoroso fortalecimento da imagem internacional do 
País durante o ano passado.

Comentaristas brasileiros, como Antônio Carlos 
Lessa, da Universidade de Brasília (UnB), e Rubens 
Ricupero, Secretário - Geral da Conferência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 
(Unctad), também louvaram o desempenho diplomáti-
co do Governo neste primeiro ano de ofício. O próprio 
Presidente, no balanço oral que apresentou, a 17 de 
dezembro, de seu primeiro ano de mandato, falou com 
especial satisfação da sua política externa, manifestan-
do a consciência de que esse é um dos setores mais 
bem sucedidos, até aqui, de seu Governo.

Daqui da tribuna do Senado Federal, Sr. Presi-
dente, eu digo que já era tempo de nosso País ter uma 
política externa digna da importância do Brasil no con-
certo das nações, na qualidade de um dos países mais 
extensos territorialmente, mais populosos e de maior 
Produto Interno Bruto (PIB) do mundo. Faltava - nos 
apenas uma postura altiva, como a que tivemos nos 
tempos do Barão do Rio Branco e de Rui Barbosa.

Somente abandonando as atitudes subservientes 
conseguiremos atingir objetivos como o da obtenção de 
uma cadeira permanente no Conselho de Segurança 
da Organização das Nações Unidas (ONU). Por essa 
razão, julgo ser necessária a participação de represen-
tantes do Brasil, ainda que na condição de observa-
dores, na próxima reunião do chamado G - 8, o grupo 
das maiores economias do planeta, a ser realizada em 
junho, nos Estados Unidos da América.

Alguns verão nisso pretensão, ousadia ou um 
surto de megalomania. Cabe lembrar a esses críticos 
as lições de amor ao Brasil que nos ensinaram as 
professorinhas nas primeiras séries da escola, como 
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a do verso de Olavo Bilac que diz: “Imita na grandeza 
a terra em que nasceste.”

É isso que devemos fazer e, creio, é o que está 
sendo posto em prática pelo atual Governo: Uma polí-
tica exterior à altura das nossas melhores tradições.

Muito obrigado.
 O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) iniciou suas atividades no Estado 
de Roraima em 1980, com a instalação do Núcleo de 
Pesquisa Agropecuária de Roraima, coordenado pelo 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido 
(CPATU). Em 1981, a Diretoria Executiva da Embrapa 
criou a Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito 
Territorial de Boa Vista (UEPAT – Boa Vista), a qual, a 
partir de 1988, com a transformação do Território em 
Estado, passou a denominar - se Unidade de Execu-
ção de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE de Boa 
Vista).

Já em 1991, a UEPAE de Boa Vista foi transfor-
mada em Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima 
(CPAF–RR). O CPAF–RR, com o codinome Embrapa 
Roraima, é uma Unidade Descentralizada da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e inte-
gra o grupo de Centros Ecorregionais da Amazônia.

Recentemente, chegou - me às mãos o Relatório 
de Gestão da Embrapa Roraima relativo ao período 
de 2001 a 2003. Elaborado pelo Chefe Geral daquela 
Unidade, Eduardo Alberto Vilela Morales, o documento 
revela, com riqueza de detalhes e ao longo de mais de 
cem páginas, o excelente trabalho desenvolvido pela 
Embrapa do meu Estado ao longo dos últimos anos.

Fica evidenciado, de fato, que muito se conseguiu 
avançar no objetivo de montar um centro de pesquisa 
tecnológica voltado para respaldar o desenvolvimento 
socioeconômico do setor rural de Roraima, sobre ba-
ses sustentáveis. Hoje, pode - se dizer que as bases 
institucionais estão organizadas, estando bastante cla-
ro que, da consolidação desse modelo institucional e, 
principalmente, das melhorias e adequações que nele 
se vierem a introduzir, poderá depender o futuro de tan-
tos brasileiros que lutam pelo progresso da Nação na 
última fronteira agrícola do extremo norte do País.

O desafio com que se defronta a Embrapa Rorai-
ma é o de atender as contínuas demandas por soluções 
tecnológicas e sistemas de produção adequados ao 
paradigma do desenvolvimento sustentável, modelo 
de desenvolvimento socioeconômico que se vem ten-
tando implantar em nível global.

Infelizmente, ainda persistem percepções que 
consideram o desenvolvimento sustentável regional 
como sinônimo de processo de conservação ambien-

tal, deixando de levar em conta que as práticas de 
manejo sustentável, por exemplo, além de buscar a 
conservação do ambiente, devem também buscar 
ganhos de qualidade de vida e melhorias dos índices 
de desenvolvimento humano (IDH) das populações 
envolvidas.

Essas percepções subsistem, embora o novo 
paradigma represente um estágio mais avançado no 
equacionamento do desenvolvimento socioeconômico 
regional, não se devendo olvidar, de outra parte, que 
esses conceitos não invalidam os esforços de con-
servação ambiental, tão necessários e importantes 
para a saúde da humanidade e do planeta. De forma 
conjunta e sinérgica, são processos que, obrigatoria-
mente, fazem parte do paradigma do desenvolvimento 
sustentável.

No contexto atual da vida humana no planeta, 
considerados os graves riscos que podem advir se 
houver descaso em relação à preservação do meio 
ambiente, e por mais difícil que seja viabilizar os prin-
cípios pétreos do novo paradigma, apresenta - se al-
tamente recomendável a adoção de duas premissas: 
conservar o ambiente natural para que as próximas 
gerações possam usufruí - lo e vincular os ganhos so-
ciais aos ganhos econômicos obtidos pelo processo 
de desenvolvimento.

É preciso admitir, contudo, que, embora esses 
conceitos sejam componentes intrínsecos do paradig-
ma do desenvolvimento sustentável, representando, 
conseqüentemente, um modelo de desenvolvimento 
socioeconômico desejável, não é nada fácil estabe-
lecer um programa de oferta contínua de tecnologias 
que ofereçam, ao mesmo tempo, ganhos socioeconô-
micos, avanços no sentido da inclusão social, baixos 
níveis de impacto ambiental e bons níveis de competi-
tividade frente aos mercados globais. Esse foi o desa-
fio que a Embrapa Roraima buscou superar ao longo 
dos últimos anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos 
esforços foram realizados, no período 2001–2003, no 
sentido de garantir o fortalecimento institucional da 
Unidade da Embrapa em Roraima. Com apoio da Di-
retoria Executiva da Embrapa, foi possível reorganizar 
parte do quadro de recursos humanos da Unidade. 
Nesse âmbito, foi implementada uma equipe mínima 
de pesquisadores e de técnicos de nível superior, para 
conduzir as atividades de pesquisa, comunicação e 
transferência de tecnologia desse centro de pesquisa 
ecorregional. A implementação dessa equipe represen-
tou um avanço de vital importância para a Unidade, 
pois, além de fortalecer suas atividades em andamento, 
permitiu viabilizar seu futuro como centro atuante de 
pesquisa ecorregional na Amazônia.
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O Relatório de Gestão da Embrapa Roraima 
2001–2003, ao mesmo tempo em que apresenta as 
bases do planejamento para o futuro da Unidade, tam-
bém contém os resultados mais relevantes da progra-
mação de pesquisa e de transferência de tecnologia 
no período em tela. Os resultados obtidos evidenciam 
uma Unidade consciente de seu papel, embora o nú-
mero de pesquisadores, até meados de 2002, tenha 
sido de apenas doze efetivamente trabalhando na 
Unidade. Com os trinta pesquisadores atualmente lá 
lotados, é muito provável que esses resultados sejam 
rapidamente superados.

O Relatório destaca, outrossim, os princípios ado-
tados para pesquisa e transferência de tecnologia. São 
eles: I) a oferta de soluções tecnológicas sustentáveis 
e competitivas no contexto de uma economia global, 
com efetivo potencial de ganhos econômicos e, como 
decorrência, com ganhos de qualidade de vida e me-
lhoria dos índices de desenvolvimento humano; II) a 
busca da inclusão social dos pequenos produtores e 
das comunidades indígenas de Roraima, respeitadas 
suas tradições e culturas; III) os princípios do paradigma 
do desenvolvimento sustentável; e, IV) a reorganização 
institucional das atividades de pesquisa e transferência 
de tecnologia e o fortalecimento institucional do Cen-
tro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima (CPAF–RR), 
também conhecido como Embrapa Roraima.

A adoção do paradigma do desenvolvimento sus-
tentável como elemento norteador das atividades de 
pesquisa e transferência de tecnologia da Embrapa 
Roraima não deixou de levar em conta a incontestável 
importância que teve a chamada “Revolução Verde”, 
capitaneada por Norman Borlaug, na produção de ali-
mentos. Esse movimento foi uma das estratégias mais 
importantes adotadas no mundo para tentar superar as 
perspectivas de fome que ameaçavam a humanidade.

Presentemente, contudo, a evolução tecnológica 
oferece instrumentos que permitem aliar o potencial 
produtivo viabilizado pela Revolução Verde com os va-
lores estabelecidos para a proteção e a conservação 
do ambiente. É precisamente a busca dessa sinergia 
que constitui a estratégia mais relevante para que as 
próximas gerações possam usufruir do meio ambiente. 
E ela representa, ao mesmo tempo, o desafio maior 
colocado à Embrapa Roraima.

Entre as realizações de destaque no âmbito da 
pesquisa, devem ser mencionadas a participação da 
Unidade Roraima em projetos dos macroprogramas de 
pesquisa da Embrapa e a aprovação de projetos junto 
a importantes fontes de financiamento, como CNPq, 
MCT, FINEP e PRODETAB. A serem ressaltados, no 
campo da transferência de tecnologia, estão o projeto 
“Dias de Campo” e as Unidades Demonstrativas, em 
várias regiões do Estado, o projeto “Embrapa & Es-
cola”, as oficinas de trabalho com comunidades indí-
genas e pequenos produtores organizados, os ciclos 

de seminários com empresários rurais e, finalmente, 
o sucesso da Amazontech, evento em parceria com o 
SEBRAE - RR e a Universidade Federal de Roraima, 
com apoio do Governo Estadual.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Embra-
pa Roraima é um centro ecorregional amazônico que 
tem sua atuação focada na utilização sustentável dos 
diferentes ambientes encontrados no Estado, como a 
região serrana na fronteira com a Venezuela, a região 
de savanas, a floresta tropical – englobando a floresta 
de transição e a floresta úmida – e a região de cam-
pinaranas, que continua no Estado do Amazonas na 
região do rio Negro.

Sua atuação considera, ainda, a forte diversi-
dade de clientes e usuários, como as comunidades 
indígenas, os pequenos produtores organizados e os 
empresários rurais. Para execução de suas atividades, 
conta com quatro Campos Experimentais, sendo dois 
em ambiente de savanas ou lavrados, que estão lo-
calizados no Município de Boa Vista, e dois em áreas 
de floresta tropical de transição, localizados nos Mu-
nicípios de Mucajaí e Cantá.

A Embrapa Roraima dá grande valor a seu capital 
humano, composto de 105 empregados, distribuídos 
em atividades de pesquisa, comunicação, transferência 
de tecnologia, administração, campos experimentais e 
laboratórios. Nesse quadro, 28% são pesquisadores e 
72%, pessoal de apoio.

A melhoria das condições de trabalho tem sido 
uma preocupação constante da Embrapa Roraima. 
Diversas ações foram implementadas objetivando não 
somente a eliminação ou redução a níveis mínimos das 
situações de risco ou de insalubridade existentes nas 
diversas áreas de trabalho, mas também visando a es-
timular uma maior integração entre os empregados, de 
maneira a proporcionar - lhes um ambiente saudável e 
seguro e uma convivência mais harmoniosa.

Nesse sentido, a Unidade ofereceu, em parceria 
com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (CIPA), a Oficina de Inter - Relacionamento 
Pessoal, durante a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2002. Em colaboração 
com a Associação dos Empregados da Embrapa (AEE), 
buscou - se fortalecer o Coral da Embrapa Roraima – o 
qual fez sua primeira apresentação pública durante o 
evento Amazontech 2001 – e apoiar a participação de 
um expressivo número de empregados da Unidade no 
evento Embrapa Brasil, realizado em 2002 na Bahia, 
que congregou todas as associações de empregados 
da Embrapa.

Entre as realizações da Embrapa Roraima no 
período em tela, não posso deixar de mencionar a 
reinstalação do Banco de Germoplasma do Cavalo La-
vradeiro. Embora a Unidade tenha sofrido, nos últimos 
anos, com a aprovação de parcos orçamentos e um 
baixo nível de liberação dos recursos financeiros apro-
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vados, ainda assim logrou, no final de 2002, reinstalar 
o Banco de Germoplasma do Cavalo Lavradeiro em 
área de lavrados, de propriedade privada contratada, 
dentro do ambiente de dispersão natural, no Município 
de Amajari. Nesse banco de germoplasma, deverão ser 
realizados estudos moleculares sobre as características 
genéticas desse animal, inclusive a aparente tolerância 
que apresenta à anemia infecciosa, doença da maior 
importância econômica para a eqüinocultura.

No que se refere à produção técnico - científica 
da Unidade, observa - se que ela experimentou um 
acréscimo significativo no período, passando o número 
de publicações de 52, no ano 2000, para 90, em 2002, 
representando um incremento de 73%. Taxas de cres-
cimento ainda mais expressivas foram observadas na 
publicação de artigos em periódicos indexados e de 
resumos em anais de congressos. Com toda a certeza, 
esses números serão muito ampliados nos próximos 
anos, como decorrência do aumento de 150% no núme-
ro de integrantes da equipe de pesquisa em 2002.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a leitura do 
Relatório de Gestão da Embrapa Roraima 2001–2003 
evidencia o belíssimo trabalho que a instituição vem 
empreendendo no cumprimento de sua missão de via-
bilizar soluções para o desenvolvimento sustentável 
do agronegócio da Amazônia, por meio da geração, 
adaptação e transferência de conhecimentos e tecno-
logias, em benefício da sociedade.

Cumpre, portanto, parabenizar sua direção, todo o 
seu corpo técnico e demais funcionários pela contribui-
ção que vêm dando ao progresso do nosso Estado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
 A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Como Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado fui signatária de uma emenda 
sugerindo ao relator da Reforma do Judiciário, Sena-
dor José Jorge – e espero ser atendida na aprecia-
ção da matéria – a inclusão da Defensoria Pública da 
União na PEC 29.

Mais precisamente na parte em que trata da mo-
dificação do artigo 134 da Constituição.

Isso porque a Defensoria Pública da União foi, 
equivocadamente, esquecida do texto da PEC, que atri-
buía autonomia administrativa somente às Defensorias 
Públicas dos Estados e do Distrito Federal.

Era preciso, portanto, corrigir esse equívoco.
A Defensoria Pública da União tem como sua 

única e exclusiva função constitucional dar acesso à 
justiça à população carente.

Muitas vezes, as pretensões JURÍDICAS da po-
pulação carente voltam - se contra o próprio Estado, 

em ações contra a União, o INSS, a Caixa Econômica 
federal, entre outros órgãos. Dessa forma, nada mais 
correto que a autonomia e independência de seus 
defensores.

Um exemplo é o que ocorre com o Benefício de 
Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS. Infelizmente, é comum o 
Estado negar o benefício a pessoas que realmente 
têm o direito de obtê - lo. Na grande maioria das vezes, 
por falta de documentação ou por problemas de mera 
formalidade, observando que os que necessitam do 
benefício são pessoas extremamente carentes, que 
muitas vezes não sabem sequer ler e escrever, quanto 
mais pleitear direitos junto ao Estado.

Poucos são os advogados que patrocinam esse 
tipo de causa, tendo em vista o pequeno valor envol-
vido na demanda e o baixo retorno financeiro do ser-
viço advocatício.

A Defensoria Pública da União conseguiu inter-
pretações jurisprudenciais que flexibilizaram o requisito 
de um quarto de salário mínimo para a configuração 
do “necessitado”. E , hoje, com meio salário mínimo 
per capita o benefício já está sendo conseguido ju-
dicialmente.

Também são comuns recursos contra a Caixa 
Econômica Federal, que, com um corpo de advogados 
próprios, além de defesa terceirizada, propõe imediata-
mente ações contra pessoas que fizeram financiamento 
da casa própria e não conseguem pagá - lo.

Por isso, a autonomia implica em fortalecimento 
do órgão Defensoria Pública, para que possa melhor 
prestar o exclusivo atendimento à população carente, 
o que gera uma melhor resolução dos conflitos de in-
teresses e pacificação social.

Sem a Defensoria Pública não há acesso à Justi-
ça. Sem acesso à Justiça, o Poder Judiciário não pode 
dirimir os conflitos de interesses adotando a decisão 
mais justa para o caso e combatendo o abuso e a ar-
bitrariedade. E sem uma decisão justa para os conflitos 
de interesses, não há participação ativa de TODOS os 
indivíduos na vida do seu governo e do seu povo.

Dessa forma, não há como se conceber que as 
Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Fe-
deral tenham reconhecida a autonomia e não haja o 
mesmo tratamento em relação à Defensoria Pública 
da União.
Muito obrigada.

 A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – 
GO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibera-
tiva ordinária, a realizar - se amanhã, às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte
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ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 155, de 2003) 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 155, de 2003, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organi-
zação de cargos efetivos das autarquias es-
peciais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providências.

Parecer nº 321, de 2004, Relator revisor: 
Senador José Jorge (MINORIA/PFL - PE), fa-
vorável, com alterações

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 157, DE 2003 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 157, de 2003, que altera o in-
ciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– SINARM e define crimes.

Relator revisor: Senador Renan Calhei-
ros (PMDB - AL)

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 161, de 2004 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 161, de 2004, que 
acresce os arts. 1º - A e 1º - B à Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, com o objetivo 
de regulamentar a partilha com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios da arrecada-
ção da Contribuição e Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (CIDE), e dá outras providências.

Relator revisor: Senador João Alberto 
Souza (PMDB/MA) 

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 162, DE 2004 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 162, de 2004, que abre crédito extra-
ordinário, em favor de Transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 
3.400.000.000,00, para os fins que especifica.

Relator revisor: Senador Rodolpho Tou-
rinho (PFL/BA)

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 20, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 163, de 2004) 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 20, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 163, de 2004, 
que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

Relator revisor:

6

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 21, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 164, de 2004) 
Encontra - se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 21, de 2004, prove-
niente da Medida Provisória nº 164, de 2004, 
que dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e a Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços, e dá outras providências

Relator revisor: Senador Romero Jucá 
(PMDB - RR)

 A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta - se a sessão às 18 horas e 59 
minutos.)
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS 
DURANTE A 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

52ª LEGISLATURA

(1º a 31 de março de 2004)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS

1 – APROVADAS E ENVIADAS À SANÇÃO

Total............................................................6

Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2004 (ofereci-
do pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória 
nº 143, de 2003), que extingue o Conselho Diretor do 
Fundo de Garantia à Exportação – CFGE, altera dis-
positivos da Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999, e 
dá outras providências.
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2004 (oferecido 
pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória nº 

146, de 2003), que dispõe sobre a reestruturação da 
Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 
Seguro Social, e dá outras providências.
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2004 (ofere-
cido pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória 
nº 150, de 2003), que altera a Lei n° 10.188, de 12 de 
fevereiro de 2001, que institui o Programa de Arrenda-
mento Residencial e dá outras providências.
Sessão: 24-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2004 (ofereci-
do pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória nº 

151, de 2003), que dispõe sobre a criação do Instituto 
Nacional do Semi-Árido – INSA, unidade de pesquisa 
integrante da estrutura básica do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, e dá outras providências.
Sessão: 24-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2004 (ofereci-
do pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória nº 

154, de 2003, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz 
– FIOCRUZ a disponibilizar medicamentos, mediante 
ressarcimento, e dá outras providências.
Sessão: 25-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2004 (ofere-
cido pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória 
nº 158, de 2003, que dispõe sobre a criação do Plano 
Especial de Cargos da Agência Brasileira de Inteligên-
cia – ABIN, e dá outras providências.

Sessão: 30-3-2004

2 - APROVADAS NA ÍNTEGRA E 
ENVIADAS À PROMULGAÇÃO

Total..................................................................6

Medida Provisória nº 142, de 2003, que dispõe so-
bre os créditos do Banco Central do Brasil contra ins-
tituição financeira credenciada a operar no Convênio 
de Pagamentos e Créditos Recíprocos — CCR, e dá 
outras providências.
Sessão: 3-3-2004

Medida Provisória nº 148, de 2003, que atribui com-
petências à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
— ANS e fixa as diretrizes a serem observadas na 
definição de normas para implantação de programas 
especiais de incentivo à adaptação de contratos ante-
riores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
Sessão: 24-3-2004

Medida Provisória nº 149, de 2003, que autoriza o 
Poder Executivo a doar à República da Bolívia vacinas 
contra a febre aftosa.
Sessão: 24-3-2004

Medida Provisória nº 152, de 2003, que altera o art. 47 
da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, (dispõe sobre 
a regularização, administração, aforamento e alienação 
de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos 
dos Decretos-Lei nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o 
§ 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências).
Sessão: 25-3-2004

Medida Provisória nº 156, de 2003, que altera o ca-
put do art. 1º da Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002, 
que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem 
- PROFAE.
Sessão: 30-3-2004

Medida Provisória nº 159, de 2003, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder subvenção econômica 
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à Companhia de Navegação do São Francisco - Fra-
nave.
Sessão: 30-3-2004

3 - APROVADAS COM ALTERAÇÕES E DEVOLVIDA 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Total...........................................................4

Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2004 (apre-
sentado pelo Senado Federal à Medida Provisória nº 

141, de 2003), que dá nova redação ao art. 20 da Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre 
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior.
Sessão: 3-3-2004

Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2004 (apre-
sentado pelo Senado Federal à Medida Provisória nº 

147, de 2003), que institui o Sistema Nacional de Ava-
liação e Progresso do Ensino Superior e dispõe sobre 
a avaliação do ensino superior.
Sessão: 17-3-2004

Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 14, de 2004 (oferecido pela Câmara dos 
Deputados à Medida Provisória nº 153, de 2003), que 
institui a Taxa de Avaliação in loco das instituições de 
educação superior e dos cursos de graduação, e dá 
outras providências.
Sessão: 25-3-2004

Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 18, de 2004, (apresentado pela Câmara dos 
Deputados à Medida Provisória nº 160, de 2003), que 
dispõe sobre a instituição de Gratificação Temporária 
para servidores Técnico-Administrativos e Técnico-
Marítimos das Instituições Federais de Ensino e dá 
outras providências.
Sessão: 30-3-2004

II - PROPOSIÇÕES APROVADAS 
E ENVIADAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS

De iniciativa do Senado Federal 5

Total..................................................5

Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2002, de auto-
ria do Senador Gerson Camata, que altera a Relação 
Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, 
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
para inclusão de rodovia de ligação entre as rodovias 
BR.-482 e BR-262, no Estado do Espírito Santo.
(Decisão terminativa da Comissão de Serviços de In-
fra-Estrutura)
Sessão: 1º-3-2004

Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2003, de au-
toria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei nº 

3.419, de 5 de julho de 1958, e determina outras pro-
vidências.
(Decisão terminativa da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania)
Sessão: 1º-3-2004

Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2003, de autoria 
do Senador Valmir Amaral, que dispõe sobre a obriga-
toriedade da dotação de colete salva-vidas em embar-
cações destinadas ao transporte de passageiros.
(Decisão terminativa da Comissão de Serviços de In-
fra-Estrutura)
Sessão: 1º-3-2004

Projeto de Lei do Senado nº 379, de 2003, de auto-
ria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a insti-
tuição do Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora 
de Deficiência.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 1º-3-2004

Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2003, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral, que institui quota para es-
tudantes da rede pública nas Universidades Federais, 
e dá outras providências.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 15-3-2004

III – PROPOSIÇÕES APROVADAS 
E ENVIADAS À PROMULGAÇÃO

De iniciativa da Câmara dos Deputados

Total: .....................................................46

Projeto de Decreto Legislativo nº 738, de 2003 (nº 

2.439/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Teleradiodifusão de Rio Casca – ASCOTEL a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio 
Casca, Estado de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 8-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 742, de 2003 (nº 

2.442/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Defesa do Patrimônio 
Público de São Miguel do Iguaçu a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel 
do Iguaçu, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 8-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 748, de 2003 (nº 

2.469/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura Tropical de Carneirinho a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Carneirinho, Estado de Minas Gerais.
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(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 8-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 802, de 2003 (nº 

1.235/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Santo Antônio 
de Pádua de Caturaí a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caturaí, Estado de Goiás.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 8-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 751, de 2003 (nº 

2.480/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Sociedade Beneficente de Altamira 
do Maranhão a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Altamira, Estado do Maranhão.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 12-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 779, de 2003 (nº 

2.494/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza o Movimento Teatral “Ziriguidum Art 
Circus” a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 12-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 2003 (nº 

2.193/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão ao Sistema de Comu-
nicação Terra do Sol Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de As-
saré, Estado do Ceará.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 698, de 2003 (nº 
2.679/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Trídio Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Caxias do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 699, de 2003 (nº 

2.688/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio São Gabriel 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de São Gabriel, Estado do 
Rio Grande do Sul.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 767, de 2003 (nº 

3.056/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Cardoso & Fernandes 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 

em freqüência modulada na cidade de Vilhena, Esta-
do de Rondônia.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 775, de 2003 (nº 
2.488/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação e Movimento Comu-
nitário Cultural Beneficente Studio a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Peruíbe, 
Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 781, de 2003 (nº 
2.496/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Valente a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Valente, Estado da Bahia.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 785, de 2003 (nº 

2.527/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Fundação 
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Aparecida, Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2003 (nº 

2.533/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora do 
Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 789, de 2003 (nº 

2.53 6/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Fundação Educacional 
União da Serra para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Veranópolis, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 794, de 2003 (nº 

3.106/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à LT Costa Pinto Radio-
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

    763ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2004 



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 08935 

Projeto de Decreto Legislativo nº 796, de 2003 (nº 

2.493/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Beneficente de De-
senvolvimento Cultural em Coaraci a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Coaraci, 
Estado da Bahia.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 805, de 2003 (nº 

2.542/2002, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Pitiguara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Assis 
Chateaubriand, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 820, de 2003 (nº 

2.598/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio do 
Alto São Francisco a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Martinho Campos, Estado 
de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 829, de 2003 (nº 

2.617/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura de Severiano MeIo a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Severiano 
Melo, Estado do Rio Grande do Norte.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 831, de 2003 (nº 

2.620/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Rionovense 
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Rio Novo, Estado de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 839, de 2003 (nº 

3.035/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e 
Educativa “Manoel Affonso Cancella” para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 843, de 2003 (nº 

1.387/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Movimento Comu-
nitário Rádio Serra Verde FM a executar serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Serranópolis, 
Estado de Goiás.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 845, de 2003 (nº 

1.639/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Sociedade Sol e Vida — Lago 
Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brasília, Distrito Federal.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 847, de 2003 (nº 

2.071/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária do Pa-
ranoá a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade do Paranoá, Distrito Federal.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 849, de 2003 (nº 

2.295/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária 
dos Pioneiros de Campos de Júlio a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Campos de 
Júlio, Estado de Mato Grosso.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 851, de 2003 
(nº 2.348/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
Macaparana FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Macaparana, Estado de 
Pernambuco.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 881, de 2003 (nº 

2.768/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Fundação Cultural 
Planalto de Passo Fundo para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004
Projeto de Decreto Legislativo nº 883, de 2003 (nº 

2.779/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Moradores do Bairro 
Pacu a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004
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Projeto de Decreto Legislativo nº 887, de 2003 (nº 

224/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Singão Associação Cultural de Santa 
Isabel a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 889, de 2003 (nº 
3.199/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Prisma Engenharia em 
Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Iporã, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 897, de 2003 (nº 
380/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação Angelo Re-
divo para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Araranguá, Estado de Santa 
Catarina.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 902, de 2003 (nº 
289/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação Educar Sul 
Brasil para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Pinhais, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 905, de 2003 (nº 
3.060/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Maria Targino 
Pontes de Araújo para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de João 
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 906, de 2003 (nº 
3.099/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Rota do Sol Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Boa Vista da Aparecida, 
Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 909, de 2003 (nº 
3.188/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural de Roncador a executar serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Roncador 
Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 912, de 2003 (nº 
425/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Toledo Prado 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Porto Velho, Estado 
de Rondônia.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 915, de 2003 (nº 
370/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária São José a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 920, de 2003 (nº 
2.425/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Ma-
dalena a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Madalena, Estado do Ceará.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 921, de 2003 (nº 
2.426/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário 
Rádio Educativa FM de Paranatinga – MT a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pa-
ranatinga, Estado de Mato Grosso.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 924, de 2003 (nº 
2.438/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Fundação Cultural e Educacional 
Padre Hermenegildo Bortolatto a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio das Antas, 
Estado de Santa Catarina.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 928, de 2003 (nº 
2.747/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Vila 
Velha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
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Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 932, de 2003 (nº 
2.757/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação dos Moradores do 
Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cabrobó, Estado de Pernambuco.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16.03.2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 933, de 2003 (nº 
2.852/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Jornal de 
Barretos Comunicações Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 934, de 2003 (nº 
2.981/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino a execu-
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

Projeto de Decreto Legislativo nº 946, de 2003 (nº 
729/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
Educacional de Sertãozinho para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Sertão-
zinho, Estado de São Paulo.
(Decisão terminativa da Comissão de Educação)
Sessão: 16-3-2004

IV – MATÉRIA REJEITADA 
E ENVIADA AO ARQUIVO

 Da Câmara dos Deputados

Total..........................................................1

Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2000 (nº 2.408/96, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre a inclusão da matéria de informática nos currículos 
dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus).
(Art. 254 do Regimento Interno)
Sessão: 30-3-2004

V – REQUERIMENTO DE 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

 Total.......................................................46

Requerimento nº 245, de 2004, de autoria do Senador 
Magno Malta e outros senadores, solicitando a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 15 

membros e igual número de suplentes, com o objetivo de 
investigar e apurar a utilização das casas de bingo para 
a prática de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores, bem como a relação dessas casas e 
das empresas concessionárias de apostas com o crime 
organizado, com duração de cento e vinte dias, estiman-
do-se em R$200.000,00 (duzentos mil reais) os recursos 
necessários ao desempenho de suas atividades.
Sessão: 5-3 -2004

VI - OUTRAS DELIBERAÇÕES

 De iniciativa do Senado Federal 56

Total............................................................56

Requerimento nº 185, de 2003, de autoria do Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Governador José Cortez 
Pereira de Araújo.
Sessão: 10-3-2004

Requerimento nº 187, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso a cientista 
brasileira Lúcia Mendonça Previato, uma das cinco 
vencedoras do Prêmio UNESCO/L’Oreal para Mulhe-
res na Ciência, de 2004.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 188, de 2004, de autoria do Sena-
dor Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao fí-
sico brasileiro Paulo Artaxo, coordenador do instituto 
do Milênio — USP, pela descoberta, em conjunto com 
cientistas da Universidade de São Paulo e da Europa, 
do Chamado Elo Perdido, do clima da Amazônia.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 189, de 2004, de autoria do Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, solicitando inserção em ata 
votos de pesar pelo falecimento da Drª Herzeleide 
Maria Fernandes de Oliveira, ocorrido no dia 26 de 
fevereiro de 2004.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 192, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao cineasta 
Fernando Meirelles, diretor do filme Cidade de Deus, 
que concorreu ao Prêmio “Oscar’ em Hollywood, com 
quatro indicações.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 193, de 2004, de autoria dos Sena-
dores José Sarney e Papaléo Paes, solicitando voto 
de pesar pelo falecimento da Senhora Raimunda Ce-
zarina Rodrigues de La-Roque, ocorrido em 25 de fe-
vereiro de 2004.
Sessão: 2-3-2004
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Requerimento nº 194, de 2004, de autoria dos Sena-
dores José Sarney e Papaléo Paes, solicitando voto de 
pesar pelo falecimento do Artista Plástico Raimundo 
Braga de Almeida, ocorrido em 1º de março de 2004.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 195, de 2004, de autoria do Senador 
Mão Santa, solicitando voto de Congratulações a em-
presa Moraes S/A Indústria e Comércio, pela passagem 
dos seus 100 anos de atividade industrial, comércio e 
extração de cera de carnaúba no Estado do Piauí.
Sessão: 2-3-2004

Requerimento nº 197, de 2004, de autoria do Sena-
dor Eduardo Azeredo, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do Professor Adalmo de
Araújo Andrade, ex-presidente da Prodemge, ocorrido 
no dia 2 de março de 2004.
Sessão: 3-3-2004

Requerimento nº 198, de 2004, de autoria do Senador 
Marcelo Crivella, solicitando voto de pesar e solidarie-
dade ao povo iraniano pelo trágico acidente ferroviário 
que vitimou centenas de pessoas.
Sessão: 3-3-2004

Requerimento nº 203, de 2004, de autoria da Sena-
dora Lúcia Vânia, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do empresário Pedro Abrão, ocorrido 
na cidade de Goiânia/GO.
Sessão: 4-3-2004

Requerimento nº 204, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgilio, solicitando voto de aplauso ao Senhor 
Miguel Nicolelis, neurocientista brasileiro.
Sessão: 4-3-2004
Requerimento nº 242, de 2004, de autoria do Sena-
dor Gerson Camata, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do Vereador Hermínio Fraga Gomes, ex-
Presidente da Câmara Municipal de Serra, no Estado 
do Espírito Santo.
Sessão: 4-3-2004

Requerimento nº 243, de 2004, de autoria do Se-
nador Arthur Virgilio, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Pedro Bloch, pioneiro da fonoau-
dióloga no Brasil, dramaturgo de renome, e autor de 
centenas de livros.
Sessão: 4-3-2004

Requerimento nº 249, de 2004, de autoria do Sena-
dor Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso à atleta 
brasileira Daiane dos Santos, pela conquista da Me-
dalha de Ouro na Etapa Alemã da Copa do Mundo 
de Ginástica.
Sessão: 8-3-2004

Requerimento nº 252, de 2004, de autoria do Sena-
dor Paulo Paim, solicitando Voto de Pesar pelo fale-
cimento do Sr. Décio de Freitas, ocorrido no dia 9 de 
março de 2004.
Sessão: 9-3-2004
Requerimento nº 253, de 2004, de autoria do Senador 
Pedro Simon, solicitando a inserção em Ata de Voto de 
Pesar pelo falecimento do Historiador Décio Freitas.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 254, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgilio, solicitando a inserção em Ata de Voto 
de Pesar pelo falecimento da ex-Secretária de Saúde 
do Estado do Amazonas, Francisca das Chagas Sa-
avedra da Silva.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 255, de 2004, de autoria do Sena-
dor Heráclito Fortes, solicitando que sejam enviados 
votos de condolências à Presidência da Assembléia 
Legislativa do Estado do Piauí e à família do educador 
e político José Pires Gayoso de Almeida Freitas, viti-
mado por um câncer generalizado aos 85 anos.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 270, de 2004, de autoria do Senador 
Eduardo Azeredo, solicitando votos de congratulações 
ao Desembargador Sérgio Resende, pela sua eleição 
a 3 de março de 2004, como novo Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir de 4 de 
março de 2004, quando tomou posse.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 271, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Profes-
sor Paulo Bonavides por sua indicação à Academia 
Brasileira de Letras.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 272, de 2004, de autoria do Senador 
Leonel Pavan, solicitando voto de aplauso em home-
nagem a cidade de Joinville - SC, que comemora no 
dia 9 de março de 2004, 153 anos de história.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 276, de 2004, de autoria do Sena-
dor Roberto Saturnino, solicitando voto de pesar pelo 
falecimento do Dr. Paulo Niemeyer, neurocirurgião, 
provedor da Santa Casa do Rio.
Sessão: 9-3-2004

Requerimento nº 279, de 2004, de autoria do Sena-
dor Eduardo Suplicy, solicitando inserção em Ata de 
voto de pesar pelo falecimento de Maria Benedita Pinto 
Nogueira, D. Filhinha, ocorrido no dia 09 de março de 
2004, no Dia Internacional da Mulher.
Sessão: 10-3-2004
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Requerimento nº 280, de 2004, de autoria da Senadora 
Ideli Salvatti, solicitando voto de louvor à Casa de Maria 
— Casa de Parto do Itaim Paulista pelos relevantes ser-
viços prestados à população do Estado de São Paulo.
Sessão: 10-3-2004

Requerimento nº 283, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento 
do médico neurocirurgião Paulo Niemeyer, ocorrido no 
dia 10 de março de 2004, no Rio de Janeiro.
Sessão: 10-3-2004

Requerimento nº 284, de 2004, de autoria do Senador 
Heráclito Fortes, solicitando votos de condolências à 
família do médico Paulo Niemeyer.
Sessão: 10-3-2004

Requerimento nº 285, de 2004, de autoria do Senador 
Ramez Tebet e outros Srs. Senadores, solicitando voto 
de profundo pesar e de solidariedade ao Governo e ao 
povo da Espanha, pelos atentados ocorridos no dia 11 
de março de 2004, na cidade de Madri.
Sessão: 11-3-2004

Requerimento nº 286, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando homenagens de pesar pelo 
falecimento da Srª Helena Fragadolli Dias.
Sessão: 11-3-2004

Requerimento nº 290, de 2004, de autoria do Senador 
Tião Viana e outros Srs. Senadores, solicitando voto 
de solidariedade ao povo espanhol, pelos atentados 
ocorridos no dia 11 de março de 2004, na cidade de 
Madri.
Sessão: 11-3-2004

Requerimento nº 295, de 2004, de autoria do Sena-
dor Efraim Morais e outros Senadores, solicitando a 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Deputado Federal Álvaro Gaudêncio Filho, ocorrido 
no dia 12 de março de 2004, na Cidade de Campina 
Grande – PB.
Sessão: 15-3-2004

Requerimento nº 296, de 2004, de autoria da Sena-
dora Serys Slhessarenko, solicitando voto de aplauso 
à EMBRAPA, empresa vinculada ao Ministério da Agri-
cultura, pelo recente lançamento da Rede de Software 
Livre para Agropecuária, a Agrolivre, em parceria com 
o instituto Nacional de Tecnologia e Informação.
Sessão: 15-3-2004

Requerimento nº 297, de 2004, de autoria do Senador 
Álvaro Dias, solicitando voto de aplauso à atleta brasi-
leira Daiane dos Santos, pela conquista de Medalhas 
de Ouro e de Prata, em Lyon, na França, na Copa do 
Mundo de Ginástica Olímpica.
Sessão: 15-3-2004

Requerimento nº 304, de 2004, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do pintor Carlos Bastos.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 305, de 2004, de autoria do Sena-
dor Marco Maciel e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do jornalista 
Flamarion Mossri.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 306, de 2004, de autoria do Senador 
Heráclito Fortes e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do jornalista 
Flamarion Mossri.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 307, de 2004, de autoria do Sena-
dor Arthur Virgílio e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do jornalista 
Flamarion Mossri.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 308, de 2004, de autoria do Sena-
dor Sérgio Zambiasi, solicitando sejam encaminhados 
Votos de Aplauso à ginasta gaúcha Daiane dos Santos 
pelas conquistas de medalhas na Copa do Mundo de 
Ginástica Olímpica.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 312, de 2004, de autoria do Senador 
Marcelo Crivella, solicitando Voto de Aplauso à Varig — Via-
ção Aérea Rio Grandense S/A, pela inestimável colabora-
ção e solidariedade ao proporcionar transporte aéreo aos 
brasileiros detidos nos Estados Unidos da América.
Sessão: 16-3-2004

Requerimento nº 315 de 2004, de autoria da Senadora 
Heloísa Helena, solicitando apresentação de condolên-
cias à família pelo falecimento do Monsenhor Aluízio 
Viana Martins, ocorrido no dia 16 de março de 2004, 
no município de Mata Grande - AL.
Sessão: 17-3-2004
Requerimento nº 318, de 2004, de autoria do Senador 
Gerson Camata, solicitando voto de congratulações 
ao Senhor Luiz Paulo Vellozo Lucas, Prefeito de Vitó-
ria, ao Dr. Américo Buaiz Filho, Diretor Presidente da 
Rede Vitória e aos Diretores, Jornalistas e funcioná-
rios daquela Empresa, pela inauguração do seu novo 
parque de transmissão, localizado no Morro da Fonte 
Grande, Vitória, Espírito Santo.
Sessão: 17-3-2004

Requerimento nº 319, de 2004, de autoria do Se-
nador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao 
piloto Paulo Salustiano, pela sua primeira vitória na 
Fórmula Renault.
Sessão: 17-3-2004
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Requerimento nº 330, de 2004, de autoria da Sena-
dora Serys Slhessarenko, solicitando voto de aplauso 
ao presidente do Banco do Brasil, Sr. Cássio Casseb, 
pela criação do Banco Popular do Brasil.
Sessão: 18-3-2004

Requerimento nº 338, de 2004, de autoria do Sena-
dor Ramez Tebet, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do ex-Governador do Estado de Mato 
Grosso, Cássio Leite de Barros, ocorrido no dia 21 de 
março de 2004.
Sessão: 22-3-2004

Requerimento nº 344, de 2004, de autoria do Se-
nador Antonio Carlos Magalhães e outros Srs. Sena-
dores, solicitando voto de pesar pelo falecimento do 
artista plástico Clauco Rodrigues, ocorrido no dia 19 
de março de 2004.
Sessão: 23-3-2004

Requerimento nº 345, de 2004, de autoria do Senador 
Luiz Otávio, solicitando voto de pesar pelo falecimento 
do ex-Prefeito da cidade de Belém do Pará, ex-Depu-
tado Estadual e ex-Deputado Federal, Oswaldo de 
Melo, ocorrido no dia 18 de março de 2004.
Sessão: 23/03/2004

Requerimento nº 355, de 2004, de autoria do Senador 
Leonel Pavan, solicitando homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Balneário Camboriú, Sr. Antônio Manoel 
Soares Santa, ocorrido no dia 22 de março de 2004.
Sessão: 24-3-2004

Requerimento nº 356, de 2004, de autoria do Se-
nador Eduardo Azeredo, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do empresário Rômulo Kardec 
de Camargos, ex-Presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Gado Zebu (ABCZ), ocorrido no dia 
17 de março de 2004.
Sessão: 24-3-2004

Requerimento nº 358, de 2004, de autoria da Senadora 
Fátima Cleide, solicitando que seja aprovada Moção de 
Aplauso ao Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), rede 
que congrega 513 organizações de trabalhadores da 
Amazônia, pela vitória na ação administrativa para o 
cancelamento do registro do nome cupuaçu como do-
mínio das empresas japonesas Asahi Foods e Cupuaçu 
Internacional, obtida no dia 10 de março de 2004 por 
decisão do Escritório de Marcas e Patentes do Japão.
Sessão: 24-3-2004

Requerimento nº 363, de 2004, de autoria da Senadora 
Ideli Salvatti, solicitando voto de louvor à Rede Santa 
Catarina de TV (SBT) pelos 15 anos de sua atuação 
no Estado de Santa Catarina.
Sessão: 25-3-2004

Requerimento nº 365, de 2004, de autoria do Sena-
dor Arthur Virgílio, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do ex-Secretário-Geral da Mesa da 
Câmara dos Deputados, Dr. Hélio Dutra.
Sessão: 26-3-2004

Requerimento nº 367, de 2004, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimen-
to, de um dos maiores mestres em Judô da história do 
esporte brasileiro, Leopoldo de Lucca, ocorrido em 25 
de março de 2004, no Rio de Janeiro.
Sessão: 30-3-2004

Requerimento nº 368, de 2004, de autoria do Sena-
dor Flávio Arns, solicitando voto de regozijo ao Povo 
de Curitiba, por intermédio do seu Prefeito, pelos 311 
anos da fundação da capital do Estado do Paraná, 
comemorados em 29 de março de 2004.
Sessão: 30-3-004

Requerimento nº 370, de 2004, de autoria da Senadora 
Patrícia Saboya Gomes, solicitando Voto de Aplauso ao 
Senhor Francisco Bazílio Cavalcante, zelador, funcio-
nário da Infraero a serviço no Aeroporto Internacional 
de Brasília, que no dia oito de março de 2004, encon-
trou num dos banheiros do aeroporto US$10 mil em 
espécie. E de imediato, entregou ao Setor de Achados 
e Perdidos daquele Aeroporto.
Sessão: 30-3-2004

Requerimento nº 371, de 2004, de autoria do Sena-
dor Efraim Morais, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Prefeito de Cachoeira dos Indios 
— PB, senhor José de Souza Bandeira, ocorrido no 
dia 25 de março de 2004.
Sessão: 31-3-2004

Requerimento nº 372, de 2004, de autoria do Sena-
dor Flávio Arns, solicitando Voto de Congratulações 
ao Professor Irmão Luiz Albano e à Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná — PUC, pelo transcurso, 
no próximo dia 10 de abril de 2004, do 88º natalício 
do professor Irmão Luiz Albano (José Cordún), pela 
vida dedicada à educação, desse que é um dos mais 
respeitados educadores do estado do Paraná, pioneiro 
da PUC do Paraná, ex-Pró-reitor Acadêmico e refe-
réncia na sociedade.
Sessão: 31-3-2004

VII - ATO DO PRESIDENTE DA MESA 
DO CONGRESSO NACIONAL PRORROGANDO 
PRAZO DE VIGÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA

Total...................................................16

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 2 de março de 2004, a vigência da Medida Provisória 
nº 146, de 2003, que dispõe sobre a reestruturação da 
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Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 
Seguro social, e dá outras providências.
(Publicado no Diário Oficial da União de 3-3-2004, 
Seção I)

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 12 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 147, de 2003, que institui o Sistema Nacional 
de Avaliação e Progresso do Ensino Superior e dispõe 
sobre a avaliação do ensino superior.
(Publicado no Diário Oficial da União de 11-3-2004, 
Seção I)

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 13 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 150, de 2003, que Altera a Lei nº 10.188, de 
12 de fevereiro de 2001, que institui o Programa de Ar-
rendamento Residencial,  e dá outras providéncias.
(Publicado no Diário Oficial da União de 11-3-2004, 
Seção I)

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a 
partir de 15 de março de 2004, a vigência da Medi-
da Provisória nº 151, de 2003, que dispõe sobre a 
criação do Instituto Nacional do Semi-Árido — INSA, 
unidade de pesquisa integrante da estrutura básica 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dá outras 
providências.
(Publicado no Diário Oficial da União de 12-3 -2004, 
Seção I)

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a 
partir de 20 de março de 2004, a vigência da Medida 
Provisória nº 152, de 2003, que altera o art. 47 da Lei 
nº 9.636, de 15 de maio de 1998.
(Publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
Seção I)

Ato — Prorroga, pelo período de sessenta dias, a 
partir de 20 de março de 2004, a vigência da Medida 
Provisória nº 153, de 2003, que institui a Taxa de Ava-
liação in loco das instituições de educação superior e 
das condições de ensino dos cursos de graduação, e 
dá outras providências.
(Publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
Seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provisó-
ria nº 154, de 2003, que autoriza a Fundação Oswaldo 
Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medicamentos, me-
diante ressarcimento, e dá outras providências.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-

sória nº 155, de 2003, que dispõe sobre a criação de 
carreiras e organização de cargos efetivos das autar-
quias especiais denominadas Agências Reguladoras, 
e dá outras providencias.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 156, de 2003, que altera o caput do art. 1º da 
Lei nº 10.429, de 24 de abril de 2002, que institui o Au-
xílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização 
dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Pro-
visória nº 157, de 2003, que altera o inciso IV do art. 
6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas – SINARM e define crimes.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 158, de 2003, que dispõe sobre a criação do 
Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de 
Inteligência — ABIN, e dá outras providências.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 159, de 2003, que autoriza o Poder Executivo 
a conceder subvenção econômica à Companhia de 
Navegação do São Francisco – FRANAVE.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 20 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 160, de 2003, que dispõe sobre a instituição 
de Gratificação Temporária para os servidores Técnico-
Administrativos e Técnico-Marítimos das Instituições 
Federais de Ensino, e dá outras providências.
(publicado no Diário Oficial da União de 17-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 23 de março de 2004, a vigência da Medida Pro-
visória nº 161, de 2004, que acresce o art. 1º-A à Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que institui 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de 
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petróleo e seus derivados, gás natural e seus deriva-
dos, e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras 
providências.
(publicado no Diário Oficial da União de 19-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 24 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 162, de 2004, que abre crédito extraordinário, 
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal 
e Municípios, no valor de R$3.400.000.000,00 para os 
fins que especifica.
(publicado no Diário Oficial da União de 19-3-2004, 
seção I)

Ato – Prorroga, pelo período de sessenta dias, a partir 
de 24 de março de 2004, a vigência da Medida Provi-
sória nº 163, de 2004, que altera a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.
(publicado no Diário Oficial da União de 19-3-2004, 
seção I)

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
(1º a 31 de março de 2004)

Deliberativas ordinárias.................................... 14 
Não deliberativas................................................ 9 
Total.........................................................................23

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(1º a 31 de março de 2004)

MATÉRIAS APROVADAS...................................... 73 
I – Medidas Provisórias aprovadas................. 16

1 – aprovadas na forma de Projeto de Lei de 
Conversão da Câmara dos Deputados e enviadas à 
sanção..................................................................... 6

2 – aprovadas na íntegra e enviadas à promulgação 6 
3 – aprovadas com alterações e devolvidas à Câmara 
dos Deputados........................................................ 4

II – Proposições aprovadas e enviadas à Câmara 
dos Deputados...................................................... 5 
1 – Em decisão terminativa.......................................5

1.1 – Projeto de Lei do Senado................................ 5

IV – Proposições aprovadas e enviadas à promulga-
ção.......................................................................... 46

1 – Concessões de telecomunicações................... 46

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO............................. 1 
V – Matéria rejeitada..........................................1
TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS.......... 74

Requerimento de criação de CPI deferido............... 1

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
prorrogando prazo de Medida Provisória............... 16

SUMÁRIO CONSOLIDADO DO PERÍODO 
DE 17 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2004

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELO 
SENADO FEDERAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA 
(17 de fevereiro a 31 de março de 2004)

Deliberativas Ordinárias......................................... 24

Não Deliberativas.................................................... 2

Total....................................................................... 48

MATÉRIAS APROVADAS .....................................231

I – Medidas Provisórias aprovadas..........................21

1 – Aprovadas, na forma de Projeto de Lei de Conversão 
apresentado pela Câmara dos Deputados, e enviadas à 
sanção...................................................................... 7

2 – Aprovadas na íntegra e enviadas à promulga-
ção............................................................................ 7

4 – Aprovadas com alterações e devolvidas à Câmara 
dos Deputados .........................................................7

II – Projetos aprovados e enviados à sanção........... 8

III – Projetos aprovados e enviados à Câmara dos 
Deputados

1 – Em decisão terminativa ......................................8

1.1 – Projetos de Lei do Senado Federal .................7

2 – Por decisão de Plenário .....................................1

2.1 – Do Senado Federal 

IV – Projetos aprovados e enviados à promulga-
ção..................................................................194

1 – Concessões de telecomunicações.................188 
2 – Acordos Internacionais .......................................5 
3 – Operações de crédito .........................................1

Matérias enviadas ao arquivo ..................................6

V – Matérias prejudicadas ........................................2

VI – Matérias rejeitadas ...........................................3

XVI – Matérias retiradas pelos autores ....................1

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ................237

ATOS DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO 
NACIONAL PRORROGANDO PRAZO DE MEDIDA 
PROVISÓRIA......................................................... 20

REQUERIMENTOS DE CRIAÇÃO DE CPI DEFERI-
DOS..........................................................................2
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª LEGISLATURA) 

 
 

BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL  Jorge Bornhausen 

MARANHÃO PT  Ideli Salvatti 
PMDB  João Alberto Souza PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PFL  Roseana Sarney    Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PTB  Duciomar Costa PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PDT  Almeida Lima 
PFL  José Jorge PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB  Hélio Costa PT  Tião Viana  

GOIÁS PSB  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO PT  Delcídio Amaral 
PSDB  Antero Paes de Barros PMDB  Ramez Tebet 
PFL  Jonas Pinheiro DISTRITO FEDERAL 
PT  Serys Slhessarenko PMDB  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
PT  Paulo Paim TOCANTINS 
PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PFL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PFL  Leomar Quintanilha 
PPS  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB - Paulo Elifas 

ESPÍRITO SANTO PT - Fátima Cleide 
PPS  João Batista Motta  PMDB - Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL  Magno Malta PPS - Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT - Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB - Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes)  

 
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)  

Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata* 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Maguito Vilela 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Álvaro Dias 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 
 
 
 
 



 
 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA  
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1.  
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida ao PPS.  
Atualizada em 30.10.2003 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata** 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.08.2003. 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A  ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO  
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS  TEMPORÁRIA  

(09 titulares e 09 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges (PFL - BA) 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN) 

Relator: Senador Ney Suassuna 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Eduardo Suplicy. 
Fernando Bezerra 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares  

PMDB 
Ney Suassuna  1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata* 

PFL 
César Borges 1. Jonas Pinheiro 
Paulo Octávio 2. José Jorge 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Lúcia Vânia 

PDT - PPS 
(vago) (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA 
 (07 titulares e 07 suplentes)  

 
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)  

Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)  
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Delcídio Amaral. 
Fernando Bezerra 2. Serys Slhessarenko 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Garibaldi Alves Filho 
Romero Jucá 2. Luiz Otávio 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. Demóstenes Torres 
Rodolpho Tourinho 2. Paulo Octávio 

PSDB 
Lúcia Vânia 1.Leonel Pavan 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Fernando Bezerra 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
 (vago) 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. Serys Slhessarenko 
Geraldo Mesquita Júnior 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Leomar Quintanilha 2. Hélio Costa 
Maguito Vilela 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. Gerson Camata** 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Paulo Octávio 4. Efraim Morais 
Maria do Carmo Alves  5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
João Tenório 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Juvêncio da Fonseca 2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 



2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO  
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE  

(7 titulares e 7 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)  
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.(vago) 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. (vago) 
Juvêncio da Fonseca* 2. (vago) 

PFL 
Roseana Sarney 1. (vago) 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 10.09.2003 

 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO  
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)  

Vice-Presidente: (vago)  
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. (vago) 
Aelton Freitas 2. (vago) 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. (vago) 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 

 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS  
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes)  
 

Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)  
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)  

Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Flávio Arns 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. (vago) 

 
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 

Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 



2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes)  

 
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)  

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)  
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Serys Slhessarenko 1. (vago) 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. (vago) 
Papaléo Paes* 2. (vago) 

PFL 
Maria do Carmo Alves 1. (vago) 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 17.09.2003 
 

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz 
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  
(23 titulares e 23 suplentes)  

  
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)  

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Duciomar Costa 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Fernando Bezerra 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. Aelton Freitas 

PMDB 
Amir Lando 1. Ney Suassuna 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Renan Calheiros 4. João Alberto Souza 
Romero Jucá 5. Maguito Vilela 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Efraim Morais 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 
  

PSDB 
Álvaro Dias 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Eduardo Azeredo 
Arthur Virgílio 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Atualizada em 10.12.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E 

RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS  
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO  

(7 titulares e 7suplentes) 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999. 
 

 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Leonel Pavan 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 02.09.03 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E - Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. (vago) 
Duciomar Costa 5. (vago) 
Aelton Freitas 6. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Papaléo Paes 
Gerson Camata* 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)  

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Efraim Morais 4. Marco Maciel 
Maria do Carmo Alves 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. João Tenório 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 

 

 



4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA   
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)   

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)  

Vice-Presidente: (vago) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. (vago) 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata*** 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca** 
(vago) 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E - Mail: julioric@senado.gov.br 

 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 
9 (nove) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 
PERMANENTE 
7 (sete) titulares 
7 (sete) suplentes 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 

 

 



5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

(vago) 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata*  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Antonio Carlos Magalhães  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti  

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 30.10.2003 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 



5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS  
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE  

(05 titulares e 05 suplentes)   
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)  
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1.Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 2.Duciomar Costa 

PMDB 
Valmir Amaral 1. Romero Jucá 

PFL 
Leomar Quintanilha* 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Antero Paes de Barros 

* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003 
Atualizada em 08.10.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 

 

 

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE  
(05 titulares e 05 suplentes)   

 
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)  

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Ana Júlia Carepa 
Delcídio Amaral 2.Geraldo Mesquita Júnior 

PMDB 
Gerson Camata* 1. Luiz Otávio 
  PFL 
Efraim Morais 1. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Arthur Virgílio 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 15.09.2003 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br 
 



6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)  

Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
(vago) 5. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Renan Calheiros 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pinheiro 
Maria do Carmo Alves 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
(vago) 1. Lúcia Vânia 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Péres 1. Almeida Lima 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 05.11.2003 
 

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E - Mail: mariadul@senado.br  



7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  
(19 titulares e 19 suplentes)   

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)  

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB) Sibá Machado (por cessão do PMDB) 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. (vago) 
 (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Maria do Carmo Alves 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Juvêncio da Fonseca 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes  

Atualizada em 23.10.03 
 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS   
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR  

7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  
 

Presidente: Senador Marcelo Crivella  
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe  

Relator: Senador Rodolpho Tourinho 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Marcelo Crivella 1. Duciomar Costa 
João Capiberibe 2. Aelton Freitas 

PMDB 
Hélio Costa 1. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 2. Juvêncio da Fonseca* 

PFL 
Marco Maciel 1. Roseana Sarney 
Rodolpho Tourinho 2. Maria do Carmo Alves 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Antero Paes de Barros 

*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003. 
Atualizada em 18.09.2003 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas. 
E - Mail: luciamel@senado.gov.br 

 
 
 

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA  
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes  

 
Presidente: Senador Jefferson Péres  

Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
João Capiberibe 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. (vago) 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Gilberto Mestrinho 

PFL 
Marco Maciel 1. João Ribeiro 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Lúcia Vânia 

PDT 
Jefferson Péres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti  1. Patrícia Saboya Gomes 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas 

E - Mail: luciamel@senado.gov.br 



8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Eurípedes Camargo 2. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Fátima Cleide 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata* 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Efraim Morais 
Paulo Octavio 4. Maria do Carmo Alves 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
João Tenório 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003. 
Atualizada em 25.11.2003 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças - Feiras às 14:00 horas. - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 2 3º Corregedor Substituto 
                                                                 Composição atualizada em 19.01.2004 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
2 Afastou-se do exercício do mandato em 18.11.2003, para tratar de interesses particulares, por 125 dias - 
RQS 1.168/2003 (DSF de 19.11.2003, página 37785) 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-5259 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação  25.09.2003 

 
COMPOSIÇÃO 

 
SENADORES PARTIDO ESTADO RAMAL 

Eurípedes Camargo 1 Bloco/PT DF 2285 
Demóstenes Torres 1 Bloco/PFL GO 2091 

(aguardando indicação)    
(aguardando indicação)    
(aguardando indicação)    

 
Notas: 
1 Designados  na Sessão do SF do dia 25.09.2003. 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-5259 
sscop@senado.gov.br 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 4 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 4 
PMDB 

Senador Papaléo Paes 8  
PFL 6 

Senadora Roseana Sarney (MA) 1 
PT 5 

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 1 
PSDB 6 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 1 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 3 
PTB 5 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 7-9 
PSB 5 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) 2 
PL 5 

Senador Magno Malta (ES) 1 
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) 1 
                                                                  Atualizada em 19.01.2004 

Notas: 
1
 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 

2
 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 

3
 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 

4 
Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 

5
 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  

6
 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 

7
 Vaga ocupada no período de 26.2.2003 a 10.10.2003 pelo Senador Papaléo Paes, que na Sessão do SF de 7.5.2003 comunicou seu 

desligamento do PTB e filiação ao PMDB. 
8
 Designado  na Sessão do SF de 14.10.2003, conforme indicação da Liderança do PMDB lida na Sessão da mesma data. A vaga do PMDB 
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